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Samenvatting 

In maart 2019 hebben wij een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 
het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Plein 013, waarbij 
wij tekortkomingen hebben geconstateerd bij de standaard 
Kwaliteitszorg. We hebben met het bestuur afspraken gemaakt om de 
kwaliteitszorg te verbeteren. Wij hebben de kwaliteit van de 
standaard Kwaliteitszorg op 24 juni 2021 opnieuw beoordeeld en het 
bestuur heeft zich voldoende verbeterd. 
  
Wat gaat goed? 
  
Zicht op kwaliteit is verbeterd 
Het samenwerkingsverband weet welke informatie nodig is om na te 
gaan of de doelen uit het samenwerkingsverband zijn behaald. De 
opgehaalde informatie gebruikt het samenwerkingsverband in de 
gesprekken met de scholen en schoolbesturen. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband vindt zelf dat het nog wel beter kan en werkt 
hier hard aan. 
    
Wat kan beter? 
   
Wat wil het samenwerkingsverband precies bereiken? 
Het samenwerkingsverband weet beter wat de resultaten zijn maar 
kan nog niet aangeven wanneer het tevreden is. De nieuwe 
toezichthouders kunnen het bestuur hierbij helpen. 
  
Verantwoording inzet financiën 
Wij vinden dat het bestuur in zijn volgende jaarverslag meer aandacht 
kan geven aan een goede beschrijving waaraan de financiën nu 
precies zijn besteed en wat daarvan de effecten zijn geweest. 
Daarvoor is het nodig dat de scholen verantwoording afleggen aan het 
samenwerkingsverband over de inzet van de financiën die zij van het 
samenwerkingsverband ontvangen en de resultaten die ze daarmee 
hebben bereikt. 
    
Vervolg 
We nemen het samenwerkingsverband op in de reguliere planning 
van het toezicht.  

Herstelonderzoek bestuur en 
samenwerkingsverband 
 
Bestuur: Stichting 
Samenwerkingsverband Plein 013 
 
Bestuursnummer: 41543 
 

 
Samenwerkingsverband: Stichting 
Samenwerkingsverband Plein 103 
 
Gemeenten binnen de regio: Alphen-
Chaam (postcodes 5130 en 5131), 
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Tilburg 
 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 
24.000 
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Gevraagd wordt om "schoolbesturen"toe te voegen aan deze zin. 

Daarvoor is het nodig dat de scholen verantwoording afleggen aan het samenwerkingsverband, via de schoolbesturen, over de inzet van de financiën die zij van het samenwerkingsverband, via de schoolbesturen, ontvangen en de resultaten die ze daarmee hebben bereikt. 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 
De inspectie heeft op 24 juni 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd bij 
het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 naar 
aanleiding van tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het 
vierjaarlijks onderzoek bestuur en samenwerkingsverband in maart 
2019. 
 
In dit onderzoek  staat  de volgende onderzoeksvraag centraal: 
  
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken? 
 
Werkwijze 
Met deze onderzoeksvraag richten we het onderzoek op de standaard 
Kwaliteitszorg binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. 
  
Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we 
documenten geanalyseerd en vervolgens een gesprekken gevoerd 
met sleutelfiguren binnen de organisatie. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken staan onze oordelen. In hoofdstuk 2 
geven we in paragraaf 2.1 een samenvattend oordeel weer, gevolgd 
door toelichtingen. In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat 
wil zeggen: ons oordeel op de kwaliteitszorg welke valt onder de 
standaard KA1 Kwaliteitszorg in het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. 

2.1. Samenvattend oordeel 

Wij hebben aan de hand van documentanalyse vastgesteld dat de 
tekortkomingen die in het eerdere kwaliteitsonderzoek werden 
vastgesteld, zijn opgeheven. In het gesprek op 24 juni 2021 hebben we 
gesproken over de kwaliteitszorg maar daarnaast ook over de 
governance en de verantwoording. 
  
We beoordelen de kwaliteit op de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als 
Voldoende. Daarnaast benoemen we nog wel enkele 
aandachtspunten voor het bestuur. 

2.2. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de onderzochte standaard (KA1) van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken (KA1)? 
  
Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. We boordelen het 
herstel op de naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot het 
uitvoeren van een stelsel van kwaliteitszorg als Voldoende. 
  
Samenhangend kwaliteitszorgsysteem is in ontwikkeling 
Door het aanpassen en het aanscherpen van de doelen in het 
ondersteuningsplan krijgt het samenwerkingsverband meer houvast 
voor de dagelijkse uitvoering. Het samenwerkingsverband kan zich 
hierop nog versterken door nadrukkelijk te benoemen wanneer het 
tevreden is. 
  
We constateren dat op een aantal thema's al informatie is verzameld 
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om beleidsmatig te sturen. Dit heeft onder andere al geleid tot de 
ontwikkeling van het programma In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH). 
Dit programma beoogt de versterking van de buurtgerichte 
samenwerking tussen scholen en hun netwerkpartners met als doel 
meer thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning realiseren. Het 
bestuur geeft aan te starten met de ontwikkeling van de auditaanpak 
vanuit de Adviesgroep Kwaliteit Plein 013 (waarin de schoolbesturen 
zijn vertegenwoordigd) en vervolgens zullen auditoren worden 
geselecteerd/getraind. Dit leidt uiteindelijk tot de start van een aantal 
pilots waarin de auditsystematiek wordt uitgewerkt en uitgevoerd. 
 
Daarnaast is er nu sprake van een duidelijke scheiding tussen de 
advies- en de toeleidingsfunctie van het samenwerkingsverband. 
Scholen kunnen al vroeg in het traject, samen met de experts vanuit 
het samenwerkingsverband, naar passende ondersteuning toewerken. 
Het samenwerkingsverband profileert zich daarmee als 
sparringpartner. Aan het eind van het traject organiseert het 
samenwerkingsverband de meer formele toelaatbaarheidsprocedure 
door onder andere het inzetten van onafhankelijke advisering bij het 
besluit voor een toelaatbaarheidsverklaring. 
  
Verantwoording extra ondersteuning kan beter 
Er is een aanscherping gekomen in de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen. 
Schoolbesturen zijn volledig verantwoordelijk voor de 
ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en krijgen daar ook alle 
middelen voor vanuit het samenwerkingsverband. Volledig inzicht in 
de wijze waarop de afzonderlijke schoolbesturen bijdragen aan het 
behalen van de doelen uit het ondersteuningsplan ontbreekt nog en 
krijgt komend schooljaar nadrukkelijk prioriteit. Het helder formuleren 
van beoogde doelen in het ondersteuningsplan gaat daarbij helpen. 
Het bestuur geeft aan dit met de schoolbesturen op te pakken, aan 
het begin van het nieuwe schooljaar. Daarnaast is het een belangrijke 
taak voor de (nieuwe) raad van toezicht nadrukkelijk te sturen op 
inzicht in verantwoording en doelmatigheid. 
  
Het jaarverslag kan een meer verantwoordend karakter krijgen 
De ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitszorg hebben ook 
invloed op de kwaliteit van de verantwoording in het jaarverslag. 
Naast het formuleren van concretere doelen komt het de 
verantwoording ten goede als het bestuur gerichte evaluaties uitvoert 
en bijstellingen van beleid of doelstellingen beargumenteert. 

2.3. Vervolgtoezicht 

We hebben vastgesteld dat het bestuur de eerdere tekortkomingen 
heeft hersteld. Er is op dit moment geen aanleiding voor het maken 
van vervolgafspraken. 
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Deze zin gaf veel discussie omdat hij op meerdere manieren te interpreteren is. 
Gevraagd wordt om de zin aan te passen:
"het bestuur heeft de opdracht gegeven om te starten met de ontwikkeling van een auditaanpak. De Adviesgroep Kwaliteit Plein 013 (waarin de schoolbesturen zijn vertegenwoordigd) wordt bij de uitwerking hiervan betrokken. Vervolgens zullen auditoren worden geselecteerd/getraind. 



Reactie van het bestuur 3 . 
Het bestuur geeft aan tevreden te zijn met de integere wijze waarop 
de Inspectie van het Onderwijs het herstelonderzoek heeft uitgevoerd 
en onderschrijft de beschreven bevindingen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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