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Samenvatting

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland.
We hebben bij de Coöperatie Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO) onderzocht of het
samenwerkingsverband de aan hem opdragen wettelijke taken
uitvoert en de daaraan verbonden doelstellingen van passend
onderwijs realiseert. Daarnaast hebben we onderzocht of de sturing
door het bestuur op de kwaliteit van het samenwerkingsverband op
orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer (zie
Onderzoekskader 2021, bijlage 1).
Context
Het samenwerkingsverband zorgt dat er voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplaats beschikbaar is. Daar waar (tijdelijk) sprake
is van wachtlijsten zorgt het samenwerkingsverband voor extra
ondersteuning op de reguliere school. Voor leerlingen die daarnaast
een vorm van jeugdhulp nodig hebben, is er een goede samenwerking
met jeugdhulp via de gemeenten waardoor het
samenwerkingsverband weinig thuiszitters kent.

Bestuur: Coöperatie
Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs
Oosterschelderegio
Bestuursnummer: 21690
Gemeenten binnen de regio:
Borsele, Goes, Kapelle, NoordBeveland, Reimerswaal en
Schouwen-Duiveland
Aantal aangesloten schoolbesturen
en scholen: vier besturen met in
totaal acht scholen
Totaal aantal leerlingen in de
regio: ongeveer 6.000 leerlingen
Onderzoeksperiode: november 2021

Binnen het samenwerkingsverband is veel aandacht voor het aantal
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Scholen voor regulier
(vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) werken nauw samen om
leerlingen een zo regulier mogelijk onderwijstraject te laten volgen.
Het terugdringen van het aantal leerlingen in het vso gaat nog niet zo
snel als het bestuur van het samenwerkingsverband dit voor ogen
heeft en krijgt komende periode ook nog ruim aandacht.
Wat gaat goed?

Het samenwerkingsverband werkt goed samen met de gemeenten
Het samenwerkingsverband heeft regelmatig overleg met leerplicht
en de jeugdhulp in de betrokken gemeenten. Deze samenwerking
is gericht op het bieden van goede ondersteuning op school, ter
voorkoming van schooluitval. Daarnaast werken ze goed samen in het
zoeken naar maatwerkoplossingen voor leerlingen die (tijdelijk) niet
naar school gaan.
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Veel projecten gericht op samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Scholen hebben de mogelijkheid om projecten te organiseren om te
werken aan inclusiever onderwijs. Een aantal projecten richt zich met
name op de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Op
verschillende scholen zijn projecten gestart waarbij leerlingen vanuit
het vso-onderwijs volgen in het reguliere vo. Betrokkenen zijn
enthousiast over deze samenwerking.
Het samenwerkingsverband is financieel gezond
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de
financiële verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden
van passend onderwijs.
Wat kan beter?

Ondersteuningsbehoefte eerder in beeld brengen
Door nauwer samen te werken met het samenwerkingsverband Kind
op 1 (voor primair onderwijs) is eerder duidelijk welk
ondersteuningsaanbod nodig zal zijn in het voortgezet onderwijs. Dit
kan vo-scholen helpen om tijdig te zorgen voor de juiste expertise.
Het samenwerkingsverband kan daardoor mogelijk al eerder sturen
op een minder hoge instroom in het voortgezet speciaal onderwijs en
daardoor mogelijk het aantal leerlingen in het vso verlagen.
Zichtbaarheid samenwerkingsverband vergroten
Er is veel mogelijk in de regio maar dat is niet bij iedereen bekend.
Ouders geven aan dat ze niet altijd precies weten waar ze terecht
moeten voor informatie over extra ondersteuning. Ook is niet op alle
scholen duidelijk wat het samenwerkingsverband kan betekenen als
een leerling nog niet terecht kan in het voortgezet speciaal onderwijs.
Hier kan het samenwerkingsverband onderzoeken wat er nodig is om
de beschikbare expertise en ondersteuning voor iedereen die het
betreft beschikbaar te stellen.
Wat moet beter?

Het bestuur moet op de juiste manier de juiste deskundigen om
advies vragen
Het bestuur laat zich niet altijd op een goede manier adviseren bij
een besluit over de toelaatbaarheid van een leerling (de
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'toelaatbaarheidsverklaring') tot een school voor voortgezet
speciaal onderwijs. Het is nu niet duidelijk welke deskundigen welk
advies hebben gegeven. De wet schrijft voor dat het bestuur zich door
twee deskundigen moet laten adviseren en dat de tweede
deskundige deskundigheid moet hebben die past bij de ondersteuning
die de leerling nodig heeft. Dat gebeurt nu niet altijd. Het bestuur
moet zijn werkwijze hiervoor bijstellen.

Ondersteuningsplanraad steviger positioneren
Het bestuur moet zelf zijn tegenspraak organiseren en daarvoor is,
naast de intern toezichthouder, een sterke ondersteuningsplanraad
een onmisbaar onderdeel. Het bestuur van het
samenwerkingsverband moet zorgen dat deze raad volledig is.
Daarnaast moet het bestuur regelen dat de intern toezichthouder
tweemaal per jaar overlegt met de ondersteuningsplanraad.
Vervolg
Omdat we vertrouwen hebben in het bestuur van dit
samenwerkingsverband houden wij vast aan de reguliere cyclus van
het toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband over vier
jaar weer bezoeken, tenzij dat eerder nodig is.
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1 . Opzet van het vierjaarlijks
onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft in november 2021 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Coöperatie
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
Oosterschelderegio. In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende
onderzoeksvragen centraal:
1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen
wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden
doelstellingen van passend onderwijs?
2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het
samenwerkingsverband en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer?
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau
van het bestuur.

Standaard

Onderzocht

Realisatie passend onderwijs
RPO1 Dekkend netwerk van voorzieningen

●

RPO2 Regionale samenwerking

●

RPO3 Advisering en beoordeling toelaatbaarheid

●

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie
BKA1 Visie, ambities en doelen

●

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we
onderzoeksactiviteiten uit. Daarbij betrekken we belanghebbenden bij
het samenwerkingsverband.

Onderzoeksactiviteiten
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond
uit onderstaande activiteiten.
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over
het bestuur en samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het
ondersteuningsplan 2020-2024 en het jaarverslag 2020.
We voerden rondetafelgesprekken met ouders, leraren uit het speciaal
en regulier onderwijs, schakelfunctionarissen tussen het
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samenwerkingsverband en de scholen en met schoolleiders uit het
speciaal en regulier onderwijs over hun ervaringen met het
samenwerkingsverband, gevolgd door een startgesprek met het
bestuur.
Op de onderzoeksdag, op 24 november 2021, voerden we gesprekken
met:
• gemeentelijke (zorg)partners over de rol die het
samenwerkingsverband in de regio vervult in de aansluiting
tussen het onderwijs en de jeugdhulp;
• het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad over de
(kwaliteit van de) uitvoering van de wettelijke taken van het
samenwerkingsverband, de kwaliteitszorg en het financieel
beheer;
• de voorzitter en de orthopedagoog van de Commissie voor
Toewijzing van Ondersteuning (CTO).
We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met het
bestuur en de directeur over de (be)sturing van het
samenwerkingsverband en de bijdrage die het levert aan de realisatie
van passend onderwijs in de regio. Hierna gaven we een
terugkoppeling van onze bevindingen en oordelen.
Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Er was aanleiding
om overige wettelijke vereisten te onderzoeken: in het
ondersteuningsplan ontbreekt een aantal wettelijk verplichte
onderdelen.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over het bestuur bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het onderzoek op
bestuursniveau, inclusief een samenvattend oordeel. De paragrafen
2.1 en 2.2 geven onze oordelen en bevindingen op de standaarden uit
respectievelijk de kwaliteitsgebieden Realisatie passend onderwijs en
Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. In paragraaf 2.3 beschrijven we
de uitkomsten van ons onderzoek naar de overige wettelijke
vereisten. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in
paragraaf 2.4. In hoofdstuk 3 is de reactie van het bestuur op het
onderzoek en rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten vierjaarlijks
onderzoek
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau.
Samenvattend oordeel
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de
onderliggende standaarden.

We concluderen dat het samenwerkingsverband de aan hem
opgedragen wettelijke taken realiseert. We beoordelen de
drie standaarden binnen het kwaliteitsgebied Realisatie Passend
Onderwijs daarom als Voldoende.
We stellen daarnaast vast dat het bestuur met zijn (be)sturing de
kwaliteit van het samenwerkingsverband voldoende waarborgt en dat
er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Ook de standaarden
binnen het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie
beoordelen we daarom als Voldoende.
De oordelen op alle standaarden samen leiden tot het eindoordeel
Voldoende.
Bij een aantal standaarden en overige wettelijke vereisten hebben we
herstelopdrachten gegeven omdat het bestuur op onderdelen niet
(volledig) aan de wettelijke deugdelijkheidseisen voldoet.

2.1. Realisatie passend onderwijs
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Realisatie passend onderwijs.
Vervolgens geven we hier een toelichting op.
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RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Voor vrijwel alle
leerlingen is een passende plek beschikbaar binnen de regio. Een
enkele leerling krijgt een passende plaats in het onderwijs in een
nabijgelegen samenwerkingsverband.
Vanuit het samenwerkingsverband worden scholen financieel
ondersteund om arrangementen te ontwikkelen die gericht zijn op
verdere uitbreiding van mogelijkheden om leerlingen te
ondersteunen. Deze arrangementen zijn specifiek gericht op de
fysieke samenwerking tussen vo en vso scholen. Het
samenwerkingsverband werkt hiermee verder aan het verbreden en
het verbeteren van het dekkend netwerk. Uit ons onderzoek blijkt dat
betrokkenen erg enthousiast zijn over de mogelijkheden die dit biedt
voor de ontwikkeling van leerlingen en de toename in expertise bij
leraren.
De orthopedagoog van het samenwerkingsverband is nauw betrokken
bij het opstellen van een deel van het ontwikkelingsperspectief (opp)
en adviseert de school bij de verdere inzet van extra ondersteuning op
de school. Zodra duidelijk is dat er meer nodig is dan wat de school
kan bieden aan ondersteuning helpt de Commissie voor Toewijzing
van Ondersteuning bij het zoeken naar alternatieven en betrekt actief
de mogelijkheden die andere reguliere scholen kunnen bieden.
Er is wel sprake van flinke druk op de beschikbare plaatsen in het
voortgezet speciaal onderwijs en het lukt niet om elke leerling die
toelaatbaar is ook meteen te plaatsen. In zo’n geval werkt het
samenwerkingsverband mee aan een tussenoplossing. Het
samenwerkingsverband kan dit beleid uitwerken in het
ondersteuningsplan zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat de
mogelijkheden voor extra ondersteuning op de reguliere school zijn.
Ondanks dat ouders aangeven tevreden te zijn met de geboden extra
ondersteuning zeggen zij dat ze soms wel hebben moeten zoeken
waar ze terecht konden en zien daar een belangrijke,
ondersteundende, rol in voor het samenwerkingsverband.
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RPO2. Regionale samenwerking
We concluderen dat het samenwerkingsverband voldoet aan de
wettelijke vereisten bij deze standaard en geven het oordeel
Voldoende.
Het bestuur van het samenwerkingsverband investeert actief in een
goede samenwerking met de gemeenten. Betrokkenen vanuit de
gemeente geven aan dat de contacten met het
samenwerkingsverband en de scholen positief zijn en ertoe bijdragen
dat er goed zicht is op de thuiszitters en een coöperatieve opstelling
om samen maatwerkoplossingen te vinden voor deze leerlingen. Zij
geven daarnaast aan dat er kansen liggen in het uitwerken van
onderwijs-zorgarrangementen samen met de jeugdhulp. Ook kunnen
scholen nog eerder gemeenten en jeugdhulp inschakelen om snel en
vooral ook preventief ondersteuning in te zetten.
Ten aanzien van samenwerking met het samenwerkingsverband Kind
op 1 (voor primair onderwijs) liggen er kansen om veel eerder dan nu
de leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften in beeld te brengen.
Door meer gerichte aandacht voor het ononderbroken
ontwikkelingsproces vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs kan het bestuur van het samenwerkingsverband SPVO meer
(en eerdere) sturingsmogelijkheden creëren in het al dan niet
verwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs.
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid
De praktijk van het adviseren en besluiten over de toelaatbaarheid
van leerlingen tot specialistisch onderwijs vinden we Voldoende en
zorgvuldig. Wel moeten twee onderdelen in het beleid en de
procedure voor de toelaatbaarheid worden bijgesteld.
De Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) formuleert
een totaaladvies door alle leden van deze commissie. Hierdoor is
onduidelijk welke deskundige, op grond van zijn of haar expertise,
welk advies heeft geformuleerd en op basis waarvan het besluit voor
toelaatbaarheid wordt genomen. Uit ons onderzoek komt ook niet
duidelijk naar voren of de expertise van met name de tweede
deskundige gericht is op de ondersteuningsbehoefte van de leerling
over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd. We constateren dat de
expertise in het CTO ruimschoots aanwezig is. Het
samenwerkingsverband moet dit echter duidelijker uitwerken. Het
bestuur voldoet nu niet volledig aan artikel 17a, twaalfde lid van de
WVO, artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 3:47 en
3:49, Awb. Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht.
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2.2. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en
ambitie. Vervolgens geven we hier een toelichting op.

BKA1. Visie, ambities en doelen
Wij vertrouwen erop dat het bestuur in staat zal zijn de doelen en
ambities verder door te ontwikkelen en deze te verwerken in een
kwaliteitszorginstrument. We beoordelen standaard BKA1 Visie,
ambities en doelen daarom als Voldoende.

Kwaliteitszorg ontwikkelt zich positief
De visie en missie van het samenwerkingsverband zijn in het
ondersteuningsplan 2020-2024 vertaald in doelstellingen. Deze
doelstellingen zijn geformuleerd vanuit de ambitie om te komen tot
'zo thuisnabij mogelijk' onderwijs. Het samenwerkingsverband wil dat
zoveel mogelijk leerlingen in een reguliere setting onderwijs kunnen
volgen en daarnaast het deelnamepercentage speciaal onderwijs in de
regio beter beheersen.
Het samenwerkingsverband evalueert de doelstellingen uit het
ondersteuningsplan twee keer per jaar met betrokkenen en schrijft
hierover een evaluatie in het jaarverslag. Om te kunnen sturen op het
behalen van de visie en ambities geeft het bestuur aan dat er een
meer stelselmatige kwaliteitscyclus nodig is. Verdiepingsvragen zoals
"wanneer zijn wij tevreden met het behaalde resultaat, wat vinden wij
daarvan en vervolgens welke vervolgstap zetten wij naar aanleiding
van de analyse" kunnen bijdragen aan het verder doorontwikkelen van
het kwaliteitszorgsysteem. Het bestuur van het
samenwerkingsverband stuurt hier nadrukkelijk op om beter inzicht te
krijgen in de bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
De directeur van het samenwerkingsverband evalueert halfjaarlijks de
voortgang van de lopende projecten en arrangementen en
rapporteert de resultaten aan het bestuur en de intern toezichthouder.
Zowel de inhoudelijke evaluatie als de doelmatige besteding van de
ingezette middelen blijft in de verantwoording nog onderbelicht.
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Beleidsrijk begroten is een verbeterpunt
Bij een meerjarenbegroting is het belangrijk dat er (financiële)
middelen aan de strategische doelen zijn gekoppeld. De aangeleverde
meerjarenbegroting geeft dit inzicht tussen het beleid en doelen
enerzijds en de inzet van financiële middelen anderzijds niet en er is
dus geen sprake van een beleidsrijke meerjarenbegroting. Naast een
algemene toelichting, dat het streven is naar lagere doorverwijzingen
toe te willen werken, bevat de toelichting een weinig beleidsrijke
uitwerking. Hier kan het bestuur zich op verbeteren.
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur
We constateren dat het bestuur zicht heeft op de wijze waarop de
aansturing van de uitvoeringsorganisatie verloopt. Er is veel aandacht
voor de arrangementen en projecten op het gebied van passend
onderwijs op de scholen. Ook de samenwerking tussen het regulier en
speciaal onderwijs krijgt veel aandacht. Op het gebied van de
tegenspraak door de ondersteuningsplanraad geven we een tweetal
herstelopdrachten. We beoordelen de standaard Uitvoering en
kwaliteitscultuur desondanks wel als Voldoende.

Governance is een actueel thema
Het bestuur bestaat uit schoolleiders van de deelnemende
schoolbesturen. Het interne toezicht is belegd bij de algemene
ledenvergadering waarin de schoolbesturen zitting hebben. Het
toezichtskader zorgt voor transparantie van de rolverdeling en in
verantwoordelijkheden. Met enige regelmaat gaat intern de discussie
over de mogelijke meerwaarde van een onafhankelijk voorzitter voor
het interne toezicht, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een
verandering van de huidige situatie. Binnen de geledingen van het
samenwerkingsverband is de focus nadrukkelijk op het gezamenlijk
vormgeven en organiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen.
We zien bij de vertegenwoordigers van de deelnemende besturen in
voldoende mate een professionele aanspreekcultuur. Hier sturen de
deelnemers zelf ook actief op.
Scholen werken projectmatig aan de doelen voor passend onderwijs
Scholen kunnen jaarlijks een budget aanvragen bij het
samenwerkingsverband om arrangementen en projecten te
ontwikkelen gericht op versterken van passend onderwijs. Voor het
toewijzen van deze financiële ondersteuning heeft het bestuur heldere
criteria opgesteld die passen bij de visie en missie om te komen tot
inclusiever onderwijs. Voor arrangementen moet er bijvoorbeeld
sprake zijn van fysieke samenwerking tussen regulier en speciaal
onderwijs. Voor projecten bevatten de criteria voorwaarden omtrent
innovatie en de kans dat een project op termijn structureel kan
worden ingevoerd en bekostigd uit de reguliere lumpsum van het
schoolbestuur.
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Monitoring biedt mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing
Het samenwerkingsverband monitort de voortgang omtrent de
ontwikkelingsperspectieven (opp's) per school en analyseert deze.
Deze werkwijze geeft inzicht in het aantal leerlingen per school dat
gebruik maken van de extra ondersteuning, de wijze waarop
ondersteuning is ingezet en de resultaten die zijn behaald. Zo houdt
het samenwerkingsverband zicht op de besteding van de middelen en
de inzet van expertise en het kan bijsturen indien nodig.
Tegenspraak versterken
De ondersteuningsplanraad is tevreden over de informatievoorziening
door de directeur van het samenwerkingsverband. Gesprekken met
het bestuur en de intern toezichthouder vinden niet plaats ondanks
dat de raad hier wel om vraagt. We adviseren het bestuur hier het
voortouw in te nemen en daarnaast de tegenspraak steviger te
positioneren door in te zetten op professionalisering van de
raad. Daarnaast moet de intern toezichthouder minstens twee keer,
onafhankelijk van het bestuur, overleg hebben met de
ondersteuningsplanraad. Dat is tot nu toe niet gebeurd, dus geven we
het bestuur hiervoor een herstelopdracht (artikel 24e1, derde lid, van
de WVO).
Een knelpunt is de permanente onderbezetting van de oudergeleding
waardoor de vertegenwoordiging in onbalans is. Omdat het de taak
van het samenwerkingsverband is de tegenspraak te organiseren
(artikel 4a, tweede lid, van de WMS) geven we het bestuur een
herstelopdracht op dit punt.
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog
Het bestuur legt verantwoording af volgens de wettelijke
voorschriften en we beoordelen daarom standaard BKA3 als
Voldoende. Op onderdelen moet de verantwoording in het jaarverslag
echter in het vervolg vollediger.

Verantwoording is voldoende maar kansen voor verbetering
Door in de toekomst meer aandacht te geven aan het formuleren van
beoogde resultaten, kan de verantwoording meer gericht zijn op het
trekken van conclusies over het gevoerde beleid. Expliciet zicht op
resultaten en randvoorwaarden waarbinnen gewerkt wordt, leidt dan
vanzelf naar nieuwe en/of herziene beoogde resultaten voor de
nieuwe planperiode. Daarvoor, zo constateert het bestuur tijdens het
onderzoek, is het nodig dat het bestuur vooraf concreter beoogde
resultaten formuleert. We constateren in de kwaliteitscyclus (PDCA)
een grote mate van aandacht voor de Do-Checkfases en minder voor
de Plan en Act. Het bestuur herkent dit en geeft aan zich hierin te gaan
verbeteren.
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Jaarverslag is niet volledig
Van besturen wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op hun
omgeving. Daaronder vallen ook de risico’s die mogelijk op het pad
van het bestuur komen. Van een bestuur verwachten wij dat het
systematisch stilstaat bij het benoemen en evalueren van risico’s en
dat de risico-inventarisatie binnen de organisatie is verankerd.
In het jaarverslag is de inrichting van het risicobeheersings- en
controlesysteem en hoe dit in praktijk functioneert niet beschreven.
Ook ontbreken de resultaten die met het systeem zijn behaald en de
eventuele aanpassingen die de komende jaren worden doorgevoerd.
Dit moet het bestuur herstellen vanaf het eerstvolgende jaarverslag
(artikel 4, vierde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs).
De intern toezichthouder doet in het jaarverslag weliswaar verslag van
zijn werkzaamheden, maar vrij beperkt en vooral in termen van
activiteiten. Op een enkel punt geeft de intern toezichthouder aan dat
er aanscherping in het beleid is gewenst maar dan wordt niet duidelijk
in hoeverre het bestuur hier iets mee gedaan heeft. In het verslag van
de intern toezichthouder is daarnaast niet opgenomen dat het intern
toezicht heeft vastgesteld dat de middelen doelmatig zijn besteed en
ontbreekt informatie over de manier waarop en op basis van welke
criteria dit is vastgesteld. Ook is onduidelijk in welke mate (en op basis
waarvan) het intern toezicht tevreden is over de bereikte resultaten.
Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht (artikel 103 jo. artikel
24e, eerste lid onder e, WVO en artikel 3, sub f, Regeling
jaarverslaggeving onderwijs).
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2.3. Overige wettelijke vereisten
We hebben tekortkomingen aangetroffen bij overige wettelijke
vereisten.
In het ondersteuningsplan 2020-2024 ontbreken de volgende
onderdelen:
• de toelatingsprocedure en criteria voor voortgezet speciaal onderwijs
en praktijkonderwijs (artikel 17a, achtste lid sub c, WVO);
• de bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
(artikel 17a, achtste lid, sub e, WVO).
Voor deze tekortkomingen geven we het bestuur een herstelopdracht.
Daarnaast hebben we geconstateerd dat de bijlagen van het
ondersteuningsplan ontbreken op de website. De directeur heeft
aangegeven dit direct in orde te maken.

2.4. Afspraken over vervolgtoezicht
We houden voor dit bestuur de reguliere termijn aan van vier jaar. Dat
betekent dat we het bestuur in principe over vier jaar weer
onderzoeken. Een jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente
signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht
alsnog aan te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur past het beleid en de
procedure aan zodanig dat het
voldoet aan de wet- en regelgeving.

We vertrouwen erop dat het bestuur
dit direct oppakt en komen er niet
meer actief op terug.

BKA2 Uitvoering en
kwaliteitscultuur
Er zijn onvervulde vacatures in de
ondersteuningsplanraad waardoor
de vertegenwoordiging namens de
ouders niet meer in evenwicht is met
de personeelsvertegenwoordiging
(artikel 4a, tweede lid, WMS).

Het bestuur bevordert dat het aantal
leden van de
ondersteuningsplanraad gekozen uit
personeel onderscheidenlijk uit
ouders en leerlingen, in evenwicht is
zoals de wet voorschrijft.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

BKA2 Uitvoering en
kwaliteitscultuur
De intern toezichthouder voert niet
tenminste tweemaal per jaar overleg
met de ondersteuningsplanraad
(artikel 24e1, derde lid, WVO).

Het bestuur ziet erop toe dat de
intern toezichthouder jaarlijks
tenminste twee keer overleg voert
met de ondersteuningspanraad.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
intern toezichthouder in het
eerstvolgende jaarverslag
verantwoording aflegt over de wijze
waarop hij heeft vatgesteld dat de
middelen doelmatig zijn besteed en
welke resultaten zijn handelen heeft
opgeleverd.

Wij vertrouwen er op dat het bestuur
het onvolledige onderdeel in de
eerstvolgende jaarverslaggeving
opneemt.

Het bestuur zorgt ervoor dat in de
eerstvolgende jaarverslaggeving de
resultaten van het risicobeheersingsen controlesysteem worden
opgenomen.

Wij gaan in het eerstvolgende
jaarverslag na of deze tekortkoming
is hersteld.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
ontbrekende elementen in het
eerstvolgende ondersteuningsplan
zijn opgenomen.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

Tekortkoming
Bestuur
RPO3 Advisering en beoordeling
toelaatbaarheid
Het bestuur laat zich niet op de juiste
wijze adviseren bij het nemen van
een besluit over de toelaatbaarheid
tot het praktijkonderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs (artikel
17a, twaalfde lid, WVO, artikel 15a,
Inrichtingsbesluit WVO en artikel
3:47 en 3:49, Awb).

BKA3 Evaluatie, verantwoording en
dialoog
De verantwoording van het intern
toezicht in het jaarverslag is niet
volledig (artikel 103 jo. artikel 24e jo.
artikel 24e1, eerste lid onder e, van
de WVO jo. artikel 3 sub f, van de
Regeling jaarverslaggeving
onderwijs).
BKA3 Evaluatie, verantwoording en
dialoog
In het jaarverslag ontbreekt de
beschrijving van de resultaten
gebaseerd op het risicobeheersingsen controlesysteem (artikel 4, vierde
lid, Regeling jaarverslaggeving
onderwijs).
Overige wettelijke vereisten
In het ondersteuningsplan
2020-2024 ontbreekt (een verwijzing
naar) een aantal verplichte
elementen:
- de toelatingsprocedure en criteria
voor voortgezet speciaal onderwijs
(artikel 17a, achtste lid sub c, WVO);
- de bereikte kwalitatieve en
kwantitatieve resultaten van het
onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben (artikel
17a, achtste lid sub e, WVO).

De reden dat wij het herstel grotendeels overlaten aan het bestuur is
dat we constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de
kwaliteit van de uitvoering van zijn taken voldoende te waarborgen.
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3 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van het
samenwerkingsverband en de bestuurlijke kwaliteitszorg.
De bestuursleden en de directeur van de Coöperatie
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
Oosterschelderegio kijken terug op constructieve gesprekken die
gevoerd zijn tijdens het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van
het Onderwijs op 17 en 24 november 2021.
In een vierjaarlijks onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen
centraal:
1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen
wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden
doelstellingen van passend onderwijs?
2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het
samenwerkingsverband en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer?
Om te komen tot beantwoording van de onderzoeksvragen heeft de
Inspectie zich tijdens het onderzoek gericht op zes standaarden. Alle
standaarden zijn met een voldoende beoordeeld.
Bij een aantal standaarden en overige wettelijke vereisten zijn door de
Inspectie van het Onderwijs herstelopdrachten gegeven omdat wij op
onderdelen niet (volledig) aan de wettelijke deugdelijkheidseisen
voldoen. Onderstaand worden per standaard de herstelopdrachten
benoemd met daaropvolgend de wijze waarop het SWV PVO
Oosterschelderegio herstelactiviteiten uit gaat voeren.
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid
Herstelopdracht: Het bestuur moet op de juiste manier de juiste
deskundigen om advies vragen. Het bestuur laat zich niet altijd op een
goede manier adviseren bij een besluit over de toelaatbaarheid van
een leerling (de 'toelaatbaarheidsverklaring') tot een school voor
voortgezet speciaal onderwijs. Het is nu niet duidelijk welke
deskundigen welk advies hebben gegeven. De wet schrijft voor dat het
bestuur zich door twee deskundigen moet laten adviseren en dat de
tweede deskundige deskundigheid moet hebben die past bij de
ondersteuning die de leerling nodig heeft. Dat gebeurt nu niet altijd.
Het bestuur moet zijn werkwijze hiervoor bijstellen.

Herstelactiviteit: In de meerjarenbeleidsagenda is opgenomen dat de
Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) duidelijker gaat
uitwerken op welke manier de betreffende deskundigen, op grond van
hun expertise, welk advies formuleert en op basis waarvan het besluit
voor toelaatbaarheid wordt genomen. We gaan het proces aanpassen
en de deskundigen faciliteren zodat er twee adviezen komen. Deze
herstelactiviteit is voor juli 2022 uitgevoerd.
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BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur
Herstelopdracht: Op het gebied van de tegenspraak door de
ondersteuningsplanraad geeft de Inspectie van het Onderwijs twee
herstelopdrachten.
1. De ondersteuningsplanraad moet steviger worden gepositioneerd
en als bestuur moeten wij zelf onze tegenspraak organiseren. Het
bestuur van het samenwerkingsverband moet zorgen dat deze raad
volledig is.
2. Daarnaast moet het bestuur regelen dat de intern toezichthouder
tweemaal per jaar overlegt met de ondersteuningsplanraad.

Herstelactiviteit: In het overzicht van de jaarplanner van het
samenwerkingsverband wordt in overleg met de leden van de
ondersteuningsplanraad opgenomen dat tweejaarlijks overleg
plaatsvindt met de leden van het intern toezicht, de algemene leden
vergadering.
In de meerjarenbeleidsagenda van het samenwerkingsverband is
overleg opgenomen om samen met de ondersteuningsplanraad na te
gaan op welke manier het bestuur de ondersteuningsplanraad
steviger gaat profileren. Daarnaast gaat het bestuur actief werk
maken van het werven van nieuwe leden voor de
ondersteuningsplanraad.
Naast de herstelopdrachten formuleert de Inspectie van het Onderwijs
in de rapportage een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen die
worden gedaan liggen in lijn met de ontwikkelingen die in gang zijn
gezet en betreffen onder andere; (1) intensiveren van samenwerking
met het samenwerkingsverband Kind op 1 (voor primair onderwijs)
om eerder dan nu de leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften in
beeld te brengen, (2) een meer stelselmatige kwaliteitscyclus en een
doorontwikkeling naar een verder uitgewerkt
kwaliteitsmanagementsysteem, (3) komen tot een meer inhoudelijke
evaluatie en een meer doelmatige besteding van de ingezette
middelen, (4) aanvullen van ontbrekende verplichte elementen in het
ondersteuningsplan en (5) komen tot een meer beleidsrijke
meerjarenbegroting waar (financiële) middelen gekoppeld zijn aan de
strategische doelen.
In de beleidsagenda 2022-2025 zijn de uitwerking van de
herstelactiviteiten en de actiepunten rond de aanbevelingen
opgenomen in de planning.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
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