Stichting
Samenwerkingsverband
Plein 013

Onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 19 augustus 2019

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting
Samenwerkingsverband Plein 013 aan de beurt.

Vierjaarlijks onderzoek
samenwerkingsverband

We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te
kunnen bieden.

Bestuursnummer: 41543

Hieronder staat een overzicht van onze belangrijkste conclusies.
Wat gaat goed?

Bestuur: Stichting
Samenwerkingsverband Plein 013

Samenwerkingsverband onder
bestuur: Stichting
Samenwerkingsverband Plein 103
Gemeenten binnen de regio: AlphenChaam (postcodes 5130 en 5131),
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en
Tilburg
Totaal aantal leerlingen: bijna 24.000

Scholen krijgen netjes op tijd een beslissing als zij voor een leerling
extra ondersteuning vragen
Als een school voor een leerling extra ondersteuning aanvraagt, dan
houdt het samenwerkingsverband zich goed aan de wettelijk
voorgeschreven periode.

Lijst met bezochte scholen:
- De Boemerang (27XD)
- De Zuidwester (17MQ)

Het samenwerkingsverband zorgt op veel verschillende manieren
voor maatwerk
Om te zorgen voor passend onderwijs is het soms nodig om voor een
of enkele leerlingen iets speciaals te organiseren. In dit
samenwerkingsverband hebben de scholen steeds meer van deze
speciale plekken. Zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met een
taalachterstand kunnen naar gewone basisscholen met extra
begeleiding. Het samenwerkingsverband biedt de scholen de
mogelijkheid om deskundigen in te zetten voor de begeleiding van
leerlingen en leraren maar ook om ouders te adviseren.
Het financieel beheer van het bestuur is op orde
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst heeft voor
het uitvoeren van zijn taken. Het bestuur krijgt en besteedt de
middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt volgens de
wettelijke eisen.
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Wat kan beter?

Samenwerking met de gemeenten
Overleg en samenwerking met de gemeenten is belangrijk omdat
snelle en goede voorzieningen nodig zijn voor leerlingen die meer
hulp nodig hebben dan de scholen kunnen bieden. Dit overleg is er al
wel maar soms pas als een leerling al thuiszit.
Duidelijke informatie voor ouders
De informatie over de basis- en extra ondersteuning op de scholen
klopt niet meer. Deze informatie is verouderd. Het
samenwerkingsverband kan zorgen dat er voor ouders juiste
informatie beschikbaar komt.
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.
Conclusies van de intern toezichthouders
In de wet is geregeld dat er personen zijn die erop letten dat het
bestuur zijn werk goed doet. Dat zijn de 'intern toezichthouders'. In
het jaarverslag van het samenwerkingsverband horen zij aan te geven
wat ze vinden van het functioneren van het samenwerkingsverband.
Het zou goed zijn als het bestuur regelt dat de intern toezichthouders
dit in het vervolg wel gaan doen.
Wat moet beter?

Wat wil het samenwerkingsverband precies bereiken?
Het samenwerkingsverband kan niet goed laten zien welke resultaten
het wil behalen. Het weet nu ook niet precies wanneer het tevreden
kan zijn met de resultaten. Bovendien moet het
samenwerkingsverband goed gaan onderzoeken wat de scholen
precies doen voor het geld dat beschikbaar is voor extra
onderwijsondersteuning. Pas dan kan iedereen ook zien of de aanpak
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succesvol is of dat daar misschien iets in moet veranderen. Het
samenwerkingsverband heeft daarvoor nu te weinig informatie
beschikbaar.
Vervolg
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle
wettelijke eisen voldoet, geven we een herstelopdracht. In
het voorjaar van 2020 voeren wij een herstelonderzoek uit om te
kijken of het samenwerkingsverband de tekortkomingen heeft
hersteld.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in maart 2019 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Plein
013.
Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?

Vier deelvragen
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier
deelvragen:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben,
een passende onderwijsplaats beschikbaar is.
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.
Onderzoeksactiviteiten

Documentenanalyse
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2016-2018, de
jaarverslagen 2016 en 2017, resultaatgegevens en signalen. Bij ons
bezoek aan het samenwerkingsverband hebben we ook enkele
aanvragen voor toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen bekeken
en besproken.
Rondetafelgesprekken
Verder hebben we, ter voorbereiding van het onderzoek, op 14
maart 2019 rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen, enkele schoolleiders van
scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de
volgende drie vragen centraal:
1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de
dagelijkse praktijk?
2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
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3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken
krijgen?

Onderzoeksplan
Hierna stelden we samen met het bestuur en de directeur het
definitieve plan vast voor het onderzoek op 28 maart 2019. Het
bestuur heeft daarbij aangegeven het op prijs te stellen als we
ook spreken met vertegenwoordigers van de gemeenten over de
samenwerking met het samenwerkingsverband.
Verificatieonderzoek
We hebben dit onderzoek mede ingericht met een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. We
gaan na of scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen.
We verwachten van het bestuur van het samenwerkingsverband dat
het zicht heeft op deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop
stuurt. Daarnaast geeft het ons zicht op enkele aspecten van passend
onderwijs op de bezochte scholen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Onderzoeksdag
Op 28 maart 2019 voerden we gesprekken met het bestuur, de
directeur van het samenwerkingsverband, verantwoordelijken voor de
schakelklassen, onderwijsbeleidsmedewerkers en
leerplichtambtenaren van de gemeenten, een vertegenwoordiging
van de ondersteuningsplanraad en de bestuurders met
toezichthoudende taak.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook de
hoofdconclusie weer. In hoofdstuk 3 beschrijven we de uitkomsten
van de verificaties bij aangesloten scholen. In hoofdstuk 4 hebben we
de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage
opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.

2.1. Conclusie
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij concluderen dat Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 op vijf
standaarden waarop wij oordelen Voldoende kwaliteit realiseert.
De kwaliteitszorg (KA1) beoordelen we als Onvoldoende. Het
samenwerkingsverband is pas recent gestart met het systemtisch en
cyclisch verzamelen van informatie. Concrete doelen heeft het nog
niet gesteld en conclusies over de kwaliteit nog niet getrokken.
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een
toelichting.

2.2. Onderwijsresultaten
We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Daarvoor hebben we de
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons
oordeel.

Resultaten
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)?

Dekkend aanbod is inmiddels voldoende
Het samenwerkingsverband heeft voldoende zicht of er voor iedere
leerling passend onderwijs is. De scholen geven aan dat er regelmatig
sprake is van wachtlijsten in het speciaal onderwijs. Zolang een

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

8/24

leerling daar nog niet kan starten proberen de scholen de leerlingen
nog op school een aanbod te geven maar soms is dit niet mogelijk
waardoor leerlingen thuis komen te zitten. De beschikbaarheid van
speciale onderwijsplekken lijkt onder druk te staan: aan het begin van
het schooljaar zijn er voldoende plaatsen, maar lopende het
schooljaar neemt de druk op de speciale lesplaatsen toe. Het is de
taak van het bestuur om te zorgen dat het hele jaar door voldoende
passende plaatsen beschikbaar zijn. In de periode tussen het
onderzoek en de vaststelling van dit rapport heeft het bestuur deze
tekortkomingen hersteld. Er is een duidelijk stappenplan op basis
waarvan ouders, scholen en samenwerkingsverband samenwerken
om voor iedere leerling snel een passende onderwijsplek te regelen.
Vanuit de gemeente Tilburg komen signalen dat er
leerlingen ingeschreven staan bij het speciaal onderwijs maar
dagelijks naar een zorgboerderij gaan. Het bestuur van het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor voldoende
onderwijsplaatsen maar de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor
goed onderwijs op de scholen.
De onderwijsinspectie heeft bij Biezonderwijs, schoolbestuur voor
speciaal onderwijs in Tilburg, onderzocht of alle ingeschreven
leerlingen daadwerkelijk onderwijs op de school volgen. Dat blijkt zo
te zijn. Leerlingen die niet in staat zijn hele dagen naar school te
kunnen, bezoeken, geregeld door ouders zelf, de overige uren een
zorgboerderij. De scholen voor speciaal onderwijs zoeken actief
contact met deze instanties om de uren die een leerling naar school
kan actief uit te breiden. Het samenwerkingsverband is, met deze
informatie, actief in gesprek met het speciaal onderwijs, de
gemeente en zorgaanbieders in de regio om te onderzoeken wat er
nog meer mogelijk is in het aanbod voor leerlingen die niet volledig
naar school kunnen.

Inmiddels volgen alle leerlingen lessen op een de locatie waar ze ook
zijn ingeschreven
Samenwerkingsverband Plein 013 heeft een bovenschoolse
voorziening voor hoogbegaafde leerlingen (Intermezzo en Talent)
waar leerlingen een of meer jaren naartoe gaan voor onderwijs met
extra ondersteuning die de mogelijkheden van de reguliere scholen
overstijgt. De verwijzende school draagt de kosten voor deze
verwijzing. De school levert het ontwikkelingsperspectief (opp),
schoolwerk en toetskalenders. Alle verslagen, toetsresultaten,
verzuimgegevens en aangepaste opp’s verwerkt de school, waar de
leerling staat ingeschreven, in het leerlingdossier. Driemaal per jaar is
er een leerlingoverleg, met de leraar, de intern begeleider van de
voorziening en de ouders. De school, waar de leerling is ingeschreven,
is hiervoor ook uitgenodigd. In de praktijk blijkt dat niet alle scholen
gebruik maken van deze uitnodiging. De kwaliteit van het onderwijs
bij deze voorziening valt buiten het toezicht van zowel scholen, het
samenwerkingsverband en de onderwijsinspectie. Dit voldoet niet aan
de wet- en regelgeving. In de periode tussen het onderzoek en de
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vaststelling van dit rapport heeft het bestuur deze tekortkomingen
hersteld. Het samenwerkingsverband heeft voor alle leerlingen die,
fulltime of parttime, de voorzieningen Intermezzo en Talent
bezoeken, inmiddels geregeld dat ze ingeschreven staan daar waar ze
onderwijs volgen.
Voor zeer moeilijk lerende kinderen was de inschrijving al goed
geregeld. Zij volgen onderwijs in parelklassen. Dit zijn klassen, binnen
een reguliere basisschool, waarin zij extra ondersteuning krijgen. Deze
leerlingen staan ingeschreven op de school waar ze ook les krijgen.
Leerlingen met een taalachterstand krijgen onderwijs in
schakelklassen. De gemeenten betalen de extra kosten die deze
voorziening met zich meebrengt. Zodra deze leerlingen voldoende
taalvaardig zijn kunnen ze instromen in de reguliere klassen. Deze
leerlingen staan eveneens ingeschreven bij de school waar ze ook les
krijgen.

Het is niet duidelijk wat de scholen bieden aan basis- en extra
ondersteuning
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (sop) opgesteld
op basis waarvan derden inzicht hebben in het aanbod. Deze sop’s zijn
van begin 2016 maar niet meer actueel. In het vigerende
ondersteuningsplan 2016-2018 geeft het samenwerkingsverband aan
de sop's te gaan herschrijven: iedere school moet voor derden
zichtbaar maken hoe het ondersteuningsprofiel (basis- en extra
ondersteuning) van de school is opgebouwd en in een voor ouders
leesbaar format. Uit ons onderzoek bleek dat dit nog geen prioriteit
heeft voor de scholen. Voor ouders is nu onduidelijk welke school
welke (extra) ondersteuning biedt. Het samenwerkingsverband
stimuleert de scholen op wijkniveau meer samen te werken en binnen
de wijken duidelijk te communiceren welke scholen welke
ondersteuning kunnen bieden.
Toestemming voor extra ondersteuning komt vlot beschikbaar
Als een school voor een leerling extra ondersteuning aanvraagt, houdt
het samenwerkingsverband zich goed aan de wettelijk
voorgeschreven termijn. Daarbij bestaat het deskundigenpanel uit
deskundigen uit het hele sociale domein. Door deze brede
samenstelling kunnen de meer complexe dossiers sneller naar
jeugdhulpinstanties.
Voor alle leerlingen met extra onderwijsondersteuning is een
ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen met extra ondersteuning stelt de school een
ontwikkelingsperspectief op. Een ontwikkelingsperspectief helpt bij
het beredeneerd en doelgericht bieden van de extra ondersteuning.
Scholen stemmen het ontwikkelingsperspectief af met ouders. De
scholen zijn zeer actief en creatief in het bieden van zoveel mogelijk
extra ondersteuning op de school zelf. Dit is niet altijd in het belang
van de leerling. Het samenwerkingsverband kan de wijze waarop de
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scholen dit traject doorlopen nauwkeuriger monitoren in het belang
van het ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling.

Het samenwerkingsverband stelt niet vast in hoeverre het zijn
opdrachten uit het ondersteuningsplan realiseert
Hoewel we diverse positieve ontwikkelingen zien, toont het
samenwerkingsverband in zijn jaarverslag niet aan dat het de zelf
geformuleerde opdrachten uit het ondersteuningsplan realiseert. In
het jaarverslag staan vier kernactiviteiten beschreven maar de relatie
met het ondersteuningsplan of een inhoudelijke evaluatie
ontbreekt. De scholen verantwoorden weliswaar aan het
samenwerkingsverband hoe ze de expertise vanuit het
samenwerkingsverband en de financiën voor extra
onderwijsondersteuning hebben ingezet maar niet tot welke
resultaten deze inzet heeft geleid. Hier kan het
samenwerkingsverband scherper op toezien.
Ruime expertise passend onderwijs op de scholen beschikbaar
Het samenwerkingsverband biedt de scholen structurele begeleiding
van consulenten passend onderwijs. Afhankelijk van de behoefte van
de scholen zet het samenwerkingsverband deze deskundigen in om
leerlingen te begeleiden, leraren te coachen, teams te begeleiden of
een inhoudelijke bijdrage te leveren aan overleggen met ouders.
Naast deze deskundigen werkt het samenwerkingsverband ook met
een makelaar. Deze functionaris helpt ouders te zoeken naar een
school met een ondersteuningsaanbod passend bij de behoefte van
hun kind en kan optreden als mediator bij het gesprek tussen ouders
en school.
Samenwerking onderwijs en jeugdhulp kan effectiever
De gemeenten bieden structurele ondersteuning op de scholen door
uren schoolmaatschappelijk werk en/of jeugdgezondheidszorg aan de
ondersteuningsteams op de scholen toe te voegen. De samenwerking
kan beter want er zijn verschillen tussen de aanpak van de
verschillende gemeenten waar het samenwerkingsverband mee te
maken heeft. Het is de taak van het bestuur van het
samenwerkingsverband om op dit punt actief te blijven werken aan
het maken van afspraken. Het vormgeven van
onderwijszorgarrangementen maakt hier onderdeel van uit. Ook het
overleg over (de aanpak van) thuiszitters kan structureler en meer op
preventie gericht. Er is weliswaar een thuiszitterspact maar er zijn
voornamelijk contacten tussen de verschillende partners op het
moment dat er een melding is van verzuim of thuiszitten. Het
samenwerkingsverband kan de gemeenten ook eerder betrekken bij
nieuwe ontwikkelingen zoals bij het nieuwe ondersteuningsplan. Het
samenwerkingsverband gaat het onderwijsaanbod meer wijkgericht
organiseren waardoor de samenwerking met de wijkteams van de
gemeenten en de jeugdhulp beter op elkaar kan aansluiten. De
verwachting is dat dit de communicatie en samenwerking verbetert.
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2.3. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we geen
oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven
alleen een oordeel met een toelichting op de drie standaarden
afzonderlijk.

Kwaliteitszorg
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de
uitvoering van zijn taken (KA1)?

Kwaliteitszorg voldoet niet
We beoordelen de kwaliteit van het bestuur op de standaard
Kwaliteitszorg als Onvoldoende. Het bestuur van het
samenwerkingsverband krijgt een herstelopdracht omdat het nu niet
voldoende de wettelijke eisen naleeft met betrekking tot het
uitvoeren van een stelsel van kwaliteitszorg (artikel 18a achtste lid
onder e WPO).
Aandacht geven aan een samenhangend kwaliteitszorgsysteem
De ondersteuningsmiddelen worden zoveel als mogelijk doorgezet
naar de scholen. In de praktijk blijkt het opvragen van gegevens over
doelmatigheid en resultaten bewerkelijk. Scholen geven aan dat dit
teveel tijd kost en geen prioriteit heeft. Zij verantwoorden zich wel
naar hun eigen besturen. Het samenwerkingsverband heeft daarom
vrij recent een kwaliteitszorgsysteem ontwikkelt dat aansluit op de
systemen van kwaliteitszorg die de scholen al gebruiken in de
verantwoording naar hun eigen besturen. Hierdoor vraagt het
samenwerkingsverband geen extra werk van de scholen maar komt
toch aan de gewenste gegevens om te kunnen analyseren of het
samenwerkingsverband de opdracht passend onderwijs goed
uitvoert.
Het bestuur van het samenwerkingsverband verzamelt sinds begin dit
jaar op cyclische wijze gegevens bij de scholen aan de hand van een
kwaliteitskalender. De website geeft onder 'de barometer van Plein
013' inzicht in kengetallen. Niet alle grafieken zijn volledig zichtbaar en
het samenwerkingsverband geeft geen toelichting en trekt geen

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

12/24

conclusies.

Kwaliteitszorg mist nog scherpte
De elementen van een kwaliteitszorgsysteem zijn aanwezig en bieden
voldoende vertrouwen, maar de wijze waarop het systeem werkt en
wat het samenwerkingsverband vervolgens met de gegevens gaat
doen, moet nog blijken. Het samenwerkingsverband moet vanuit zijn
maatschappelijke opdracht doelen formuleren en de uitvoering van
zijn taken verbeteren op basis van regelmatige en systematische
evaluatie van de realisatie van die doelen. Het ontbreekt in de
kwaliteitszorg aan een concrete vertaling van algemeen
geformuleerde doelen (opdrachten) naar meetbare doelen waarin ook
een norm is bepaald voor het te bereiken resultaat.
De inspectie verwacht via het nieuwe kwaliteitszorgsysteem een
transformatie van hetgeen de scholen aan kwaliteit leveren naar het
niveau van het samenwerkingsverband. Op dat niveau moet het
samenwerkingsverband de uitkomsten van de scholen leggen langs de
doelen (opdrachten) uit het ondersteuningsplan, analyseren en
voorzien van conclusies.

Inhoudelijke verantwoording extra ondersteuning ontbreekt
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het vaststellen
of de schoolbesturen het geld voor extra onderwijsondersteuning ook
daadwerkelijk daaraan besteden. Bij ons laatste onderzoek in 2016
stelden we al vast dat het samenwerkingsverband nog geen
inhoudelijke invulling van de verantwoording van de ingezette
ondersteuningsmiddelen opvraagt bij de scholen. Dit is nog steeds
niet het geval. Uit ons onderzoek blijkt dat voor leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte een ontwikkelperspectief gemaakt
wordt. Scholen kunnen niet aangeven of alleen leerlingen met een
opp gebruik maken van de extra ondersteuning. Het
samenwerkingsverband kan hier nadrukkelijker op sturen.
Een aandachtspunt voor de schoolbesturen is de registratie van de
ontwikkelingsperspectieven in het Basisregister Onderwijs (BRON). Of
dat nu gebeurt volgens wettelijk voorschrift, is niet duidelijk.

Het ondersteuningsplan 2016-2018 voldoet nog maar is aan
vervanging toe
Dit samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar
het ondersteuningsplan vast. Het vorige plan (2016-2018) is met een
jaar verlengd. Op basis van gezamenlijk evalueren van de werking van
het vorige ondersteuningsplan is het samenwerkingsverband bezig
met het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan. Aan dit proces
nemen de verschillende betrokkenen bij het samenwerkingsverband
deel, waaronder de ondersteuningsplanraad. Het evalueren en
terugkijken naar het vorige ondersteuningsplan is een belangrijk
onderdeel van dit proces. De wijze waarop dit proces verloopt,
ervaren betrokkenen als positief. Deze procedure neemt meer tijd in
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beslag dan van tevoren gepland. Het samenwerkingsverband kan dit
plan niet voor de wettelijke termijn van 1 mei 2019 ter goedkeuring
aanbieden aan de ondersteuningsplanraad. Het bevoegd
gezag overweegt het huidige ondersteuningsplan voor nogmaals een
jaar te verlengen. Een aandachtspunt daarbij is de communicatie en
tijdige afstemming met de gemeenten. Een vroegtijdige afstemming
kan de kwaliteit van het ondersteuningsplan alleen maar vergroten en
de besluitvorming versnellen.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?

Binnen het samenwerkingsverband heerst een cultuur gericht op het
bieden van passend onderwijs in de scholen
Zowel binnen het team van het samenwerkingsverband als in het
contact tussen het samenwerkingsverband en de scholen heerst een
positieve cultuur. Gericht op passend onderwijs, zo mogelijk op een
reguliere school in de eigen wijk.
Het bestuur handelt volgens een code goed bestuur.
Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. In het
samenwerkingsverband is sprake van een open, constructieve en
ambitieuze cultuur en een ontwikkeling naar een besturing die daarbij
past. Er is gekozen voor een verregaande decentralisatie van de
uitvoering van het beleid. Het samenwerkingsverband wil de
verantwoordelijkheid voor de realisatie van passend onderwijs ook in
de organisatie zoveel mogelijk beleggen bij de scholen.
Intern toezicht gaat naar een hoger plan
Er is geen aanwijzing gevonden voor het ontbreken van een integere
en transparante organisatiecultuur. Intern toezicht kan een belangrijke
rol spelen als kritische partner en op een moment dat het bestuur
onvoldoende functioneert. Het intern toezicht ligt nu nog bij de
algemene ledenvergadering (alv) en bestaat in dit
samenwerkingsverband uit schoolbestuurders met een eigen belang
bij de besluitvorming in het samenwerkingsverband. De
toezichthouders hebben daardoor onmiskenbaar 'meerdere petten'.
Dat maakt het lastig om kritisch te zijn tegenover het bestuur. De
toezichthouders geven aan dat ze als
bestuurders meer verantwoordelijkheid willen voor het besturen van
het samenwerkingsverband. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen
om toe te werken naar een volledig onafhankelijk intern toezicht. De
schoolbestuurders gaan zich toeleggen op het besturen van het
samenwerkingsverband en stellen een coördinator aan als eerste
aanspreekpunt op het niveau van het samenwerkingsverband.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
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ontwikkelingen (KA3)?
Inhoudelijk deel jaarverslag geeft onvolledig beeld
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens de wettelijke
voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording af aan de
intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden. In het
jaarverslag kan het bestuur echter een veel vollediger beeld geven van
de gang van zaken gedurende het verslagjaar en alle daarbij van
invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen beschrijven. Het
jaarverslag 2017 bestaat uit een zeer algemene beschrijving van
activiteiten. Het ontbreekt aan geformuleerde ‘doelstellingen’ daarom
is niet op te maken of men voldoende resultaten heeft bereikt. Een
volledige cyclus van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem zal het bestuur
daarbij beslist kunnen helpen.
Ondersteuningsplanraad beter in positie gebracht
Het bestuur moet zelf zijn tegenspraak organiseren en daarvoor is,
naast de intern toezichthouder, een sterke ondersteuningsplanraad
een onmisbaar onderdeel. Er is nu een ondersteuningsplanraad
die goed lijkt te functioneren. Het bestuur en de directie betrekken de
ondersteuningsplanraad inmiddels meer structureel en stapsgewijs bij
de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband houdt de raad nu goed op de hoogte van de
ontwikkelingen, maar de voorbereidingstijd voor vergaderingen is
soms kort en tijd voor bezinning is er nauwelijks. De leden van de
ondersteuningsplanraad ervaren gebrek aan specifieke kennis en
gebrek aan tijd. Het samenwerkingsverband doet er goed aan de
diepgang van de medezeggenschap te bevorderen door de
ontwikkeling daarvan te faciliteren. Daarnaast geeft de
ondersteuningsplanraad aan dat het onduidelijk is wanneer ze met
een bestuurder praten en wanneer deze bestuurder de pet van intern
toezichthouder op heeft. Met de komst van een onafhankelijke raad
van toezicht kan het samenwerkingsverband direct de, wettelijk
verplichte, halfjaarlijkse overleggen tussen de raad van toezicht en
ondersteuningsplanraad goed regelen.
Eerder en actiever bestrekken gemeenten en jeugdhulp bij
ontwikkeling nieuw ondersteuningsplan
De samenleving heeft er belang bij dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het
onderwijs krijgen. Omdat de aangesloten besturen in het
samenwerkingsverband hiervoor een zorgplicht hebben, is het nodig
dat zij met elkaar en met andere partijen in het jeugddomein de
doelen afstemmen. Uit ons onderzoek bleek dat gemeenten via
schoolleiders of op eigen verzoek op de hoogte worden gehouden van
ontwikkelingen rondom het samenwerkingsverband en het nieuwe
ondersteuningsplan. Dit kan het samenwerkingsverband beter
regelen.
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2.4. Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten twee scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van het bestuur Xpect Primair.
Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of het bestuur van het
samenwerkingsverband voldoende en juiste informatie heeft of de
aangesloten scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan
nakomen (zie hoofdstuk 3).
We stellen vast dat:
1. de bezochte scholen niet alle afspraken uit het ondersteuningsplan
voldoende naleven;
2. het beeld dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft
over het nakomen van de afspraken overwegend overeenkomt met
onze bevindingen;
3. het bestuur het nakomen van de afspraken uit het
ondersteuningsplan systematischer kan monitoren en handhaven.

2.5. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. We geven geen oordeel over financiële
doelmatigheid.

De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als
Voldoende. Het financieel beheer is daarmee Voldoende.
Continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het
bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te
voldoen. Het strategisch beleid is adequaat verwerkt in de
meerjarenbegroting, onzekerheden zijn in beeld en vertaald in een
financiële reserve.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. Naast de elementen die
verplicht aanwezig moeten zijn op grond van de vereisten uit de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij het bestuur in
overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren door:
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- het eigen vermogen verder te specificeren naar de algemene reserve
en bestemmingsreserve;
- de rapportage van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
verder toe te lichten met welke resultaten met dit systeem zijn bereikt
en welke aanpassingen het bestuur eventueel doorvoert in de
komende jaren;
- het verslag van de intern toezichthouder aan te vullen met de
resultaten die zijn handelen heeft opgeleverd.
Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 kwam het
volgende onderwerp aan de orde.

Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van Stichting Samenwerkingsverband Plein
013 om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken.
Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn
onder meer, dat deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf
2018.
Rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting
Samenwerkingsverband Plein 013 als Voldoende. Wij baseren ons
hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Daarnaast
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van de financiële rechtmatigheid. In het
onderzoek bij dit samenwerkingsverband leidt de weging van de
beschikbare informatie tot een positief oordeel.

2.6. Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het
vervolgtoezicht op de kwaliteit af van de reguliere termijn van vier
jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de
inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur een
herstelopdracht die in onderstaand schema staat vermeld.
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

OR1 Resultaten
Het samenwerkingsverband heeft
onvoldoende
ondersteuningsvoorzieningen en
hanteert een wachtlijst (artikel 18a
tweede lid WPO).

De inspectie ontvangt voor 1 juli 2019
een notitie waarin beschreven staat
welke aanvullende maatregelen
genomen zijn om leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring voor
speciaal onderwijs binnen de
wettelijke termijnen te plaatsen.

Wij hebben vastgesteld dat het
bestuur het beleid heeft aangepast
en hiermee de tekortkoming heeft
weggenomen.

OR1 Resultaten
Het samenwerkingsverband heeft de
voorzieningen voor
hoogbegaafden niet geformaliseerd
als school (artikel 18a tweede lid
WPO).

Het samenwerkingsverband
organiseert het onderwijs voor
hoogbegaafden uiterlijk 1 augustus
2019 volgens wet- en regelgeving en
bericht de onderwijsinspectie
hierover.

Wij hebben vastgesteld dat het
bestuur het beleid heeft aangepast
en hiermee de tekortkoming heeft
weggenomen.

KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur leeft de wettelijke
bepalingen met betrekking tot het
uitvoeren van het stelsel van
kwaliteitszorg niet na (artikel 18a
achtste lid onder e WPO).

Het bestuur zorgt voor kwaliteitszorg
die voldoet aan de wettelijke
bepalingen.

Medio 2020 beoordelen we opnieuw
of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van Stichting Xpect Primair.
Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of scholen de afspraken uit
het ondersteuningsplan (OP) nakomen. We verwachten van het
bestuur van het samenwerkingsverband dat het zicht heeft op deze
uitvoering in de praktijk en dat het hierop stuurt (zie paragraaf 2.4).
We zijn dit nagegaan op de volgende scholen:
- 27 XD De Boemerang Tilburg
- 17MQ De Zuidwester Tilburg
We onderzochten bij de scholen de volgende afspraken uit het
ondersteuningsplan en we bespreken de bevindingen per afspraak.

Afspraak 1. Ouders
Scholen komen sneller tot een passende oplossing met de ouders die
zich een gelijkwaardige partner voelen (OP 2016-2018, p. 24).
Onze bevindingen:
Op de bezochte scholen was voor iedere leerling met een extra
ondersteuningsbehoefte een ontwikkelingsperspectief aanwezig
waarover instemming met de ouders is verkregen. De scholen
informeren de ouders heel regelmatig over de ontwikkeling van hun
kind. Er is snel en persoonlijk contact zodra er sprake is van extra
ondersteuningsbehoefte. Bij gesprekken met ouders over extra
ondersteuning is de leerling zelf ook gesprekspartner. Deze
afspraak uit het ondersteuningsplan is voldoende zichtbaar op de
scholen.
Afspraak 2. Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken vergroot de basisondersteuning in de
scholen. We willen handelingsgericht werken een extra impuls geven
door het (hernieuwde) aandacht te geven onder leraren (OP
2016-2018, p. 85).
Onze bevindingen:
Op de bezochte scholen hebben we waargenomen dat er in de klassen
handelingsgericht gewerkt wordt. In de groepsplannen is een
verdeling van instructiegroepen en differentiatie in opdrachten
zichtbaar. Op teamniveau is veel aandacht voor handelingsgericht
werken: er zijn studiedagen aan de hand van dit thema en leraren
bezoeken elkaars lessen. Deze afspraak uit het ondersteuningsplan is
voldoende zichtbaar op de scholen.
Afspraak 3. Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school moet voor derden zichtbaar maken hoe het
ondersteuningsprofiel (basis- en extra ondersteuning) van de school is
opgebouwd. De ondersteuningsprofielen van de scholen moeten
herschreven worden in een voor ouders leesbare format
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(OP 2016-2018, p. 26 en p. 83).
Onze bevindingen:
Beide bezochte scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel
maar bij navraag is voor de leraren en het managementteam van
beide scholen niet helder wat er precies in staat, of het goed leesbaar
is en wat dat betekent voor het aanbod aan (extra) ondersteuning op
school. Beide managementteams geven aan dat dit nog een punt van
aandacht is. Deze afspraak uit het ondersteuningsplan is onvoldoende
zichtbaar op de scholen.
Afspraak 4. Ontwikkelingsperspectief
Op het moment dat een arrangement ten uitvoer wordt gebracht,
wordt door de uitvoerende school een ontwikkelingsperspectief (opp)
opgesteld. Hierin zijn opgenomen belemmerende en bevorderende
factoren, de doelen en het uitstroomprofiel van het kind. Ouders
hebben instemmingsrecht over het resultaat. Het opp is altijd vereist
als een leerling is aangewezen op een ondersteuningstraject dat wordt
bekostigd uit het ondersteuningsbudget van het
samenwerkingsverband (OP 2016-2018, p. 45).
Onze bevindingen:
Op de bezochte scholen is deze afspraak uit het
ondersteuningsplan voldoende zichtbaar.
Afspraak 5. Overdracht vervolgonderwijs
De scholen van Plein 013 en de scholen voor voortgezet onderwijs
moeten een warme overdracht organiseren als zij denken dat kennis
over een kind noodzakelijk is om een doorgaande ontwikkeling te
garanderen (OP 2016-2018, p. 61).
Onze bevindingen:
Beide bezochte scholen voeren een actief beleid op overdracht naar
het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen. Deze afspraak uit het
ondersteuningsplan is voldoende zichtbaar op de scholen.
Afspraak 6. Kwaliteitszorg
De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van kinderen die
zijn aangewezen op extra ondersteuning worden door de school waar
het kind is ingeschreven gemonitord en op verzoek verantwoord aan
het samenwerkingsverband (OP 2016-2018, p. 73).
Onze bevindingen:
Het samenwerkingsverband vraagt de scholen op welke wijze de
budgetten voor extra onderwijsondersteuning worden ingezet. Deze
verantwoording is gesteld in uren van onder andere de intern
begeleider en de consulent samenwerkingsverband. Er is bij beide
scholen geen sprake van een verantwoording over de kwalitatieve en
kwantitatieve resultaten. Deze afspraak uit het ondersteuningsplan is
onvoldoende zichtbaar op de scholen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

20/24

Tabel verificatie afspraken
In onderstaande tabel vatten wij per afspraak samen of de scholen de
afspraak naleven. Dit is geen oordeel over de scholen, maar een
signaal of zij de onderzochte afspraken uit het ondersteuningsplan
naleven.

Afspraken

≠

=

1. Ouders

●

2. Handelingsgericht werken

●

3. Schoolondersteuningsprofiel

●

4. Ontwikkelingsperspectief

●

5. Overdracht naar vervolgonderwijs

●

6. Kwaliteitszorg

●

Conclusie
We stellen vast dat de scholen 4 van de 6 afspraken naleven.
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4 . Reactie van het bestuur
"In deze reactie d.d. 7 juni 2019 deelt het bestuur van Stichting
Samenwerkingsverband Plein 013 (PO3004) mee dat het notie heeft
genomen van het door de Inspectie van het Onderwijs aangeboden
rapport. Het bestuur voelt zich zeer betrokken op de bevindingen uit
dit rapport en deze zullen bij de verdere ontwikkeling van het
samenwerkingsverband worden betrokken of zijn al betrokken.
In maart 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd. Het bestuur van Plein 013 ziet terug op een
prettig en constructief verlopen onderzoek.
Dat de inspectie van algemeen oordeel is dat Plein 013 in deze fase
onvoldoende voldoet aan de wettelijke taken wat betreft inrichting en
wet- en regelgeving geeft aan dat het bestuur van Plein 013 actief
dient te reageren op de herstelopdrachten en daarbij oog dient te
hebben voor wat beter kan.
Het bestuur is tevreden met de integere wijze waarop de Inspectie van
het Onderwijs een aantal ‘zwakke plekken’ heeft blootgelegd.
Het bestuur onderschrijft de bevindingen van de inspectie over hoe de
verschillende manieren van maatwerk voor de leerlingen worden
georganiseerd binnen de reguliere basisscholen, de werkwijze van
Loket Plein 013 en de inzet van deskundigen voor begeleiding van
leerlingen, leraren en ouders.
Naast de positieve bevindingen doet de inspectie voornamelijk een
aantal suggesties om de (wettelijke) tekortkomingen te herstellen. Zo
stelt de inspectie de volgende opdrachten:
1. aanvullende maatregelen om leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs binnen de
wettelijke termijnen te plaatsen. Daarnaast dient het
samenwerkingsverband een dekkend netwerk in te richten,
waarbij voor elke leerling een passend aanbod wordt geboden.
Het samenwerkingsverband dient hier toezicht op te houden;
2. de leerlingen van de Talentklassen (voltijds) en Intermezzo
(deeltijds) dienen te worden ingeschreven op de school waar zij
onderwijs volgen;
3. scherpte aanbrengen in de kwaliteitszorg. Er dient een concrete
vertaling van geformuleerde en meetbare doelen (opdrachten)
naar behaalde resultaten te komen.
Feitelijke onjuistheden bij het verificatieonderzoek bij de basisscholen
zijn er niet. De directeuren herkennen zich in hetgeen is beschreven.
Vanuit het bestuur wordt er een aantal opmerkingen/aanvullingen
gegeven:
Ad 1) in reactie op de signalen vanuit de gemeente Tilburg (pag. 9)
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heeft het samenwerkingsverband direct een eerste actie ondernomen.
Op 22 mei heeft een onderzoekend gesprek plaatsgevonden tussen de
inspectie, directie van het SO en de bestuurder van SG de Keyzer om
de signalen te bespreken.
In reactie op aanvullende maatregelen om leerlingen binnen de
wettelijke termijnen op het speciaal onderwijs te plaatsen (pag. 18),
geeft het bestuur aan dat het raadzaam is om het huidige model
(prognose en bekostiging) te evalueren om de tussentijdse instroom
te verbeteren. Dit zal aandacht krijgen binnen het bestuur.
Ad 2) dit heeft het bestuur meteen opgepakt. Voor de leerlingen van
de Talentklassen (voltijds) zijn de inschrijvingen op de plaats van
onderwijs gerealiseerd voor het komende schooljaar. Voor de
leerlingen van Intermezzo (deeltijds) blijkt, na afstemming met de
Inspectie, dat een symbiose-overeenkomst volstaat.
Ad 3) het bestuur voelt zich uitgenodigd te komen tot formulering van
doelen die voortkomen uit het ondersteuningsplan en deze te
verbinden aan de thema’s van de kwaliteitskalender.
Het bestuur zal de Inspectie van het Onderwijs graag ontvangen voor
het herstelonderzoek in het voorjaar van 2020."
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

