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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 P.O. Lelystad-Dronten aan de beurt. Dit is het
bestuur van het samenwerkingsverband Stichting
Samenwerkingsverband 24-03.

Vierjaarlijks onderzoek
samenwerkingsverband
Bestuur: Stichting
Samenwerkingsverband P.O.
Lelystad-Dronten
Bestuursnummer: 21632

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

Toestemming voor extra ondersteuning komt vlot beschikbaar
Als de school van een leerling daarom vraagt, dan zorgt dit
samenwerkingsverband ervoor dat die leerling snel toestemming voor
extra ondersteuning krijgt.

Samenwerkingsverband onder
bestuur: Stichting
Samenwerkingsverband 24-03
Gemeenten binnen de regio:
Dronten, Lelystad
Totaal aantal leerlingen: ruim 11.500
Lijst met bezochte scholen
- De Driemaster (16MD|C1)
- De Tjotter (16NB|C1)
- De Sluis (16ZS|C1)
- Sbo De Watergeus (14AK|C1)
- De Zevenster (15MR|OKE 01|SO)

Thuiszitters moeten allemaal naar school
Het samenwerkingsverband wil beslist geen thuiszitters en doet er
alles aan om thuiszitten te voorkomen of snel te beëindigen.
Onafhankelijke personen letten op het samenwerkingsverband
In de wet is geregeld dat er personen moeten zijn die erop letten dat
het bestuur zijn werk goed doet. Dat zijn de 'intern toezichthouders'
die samen een 'raad van toezicht' vormen. In dit
samenwerkingsverband zijn deze personen zelf geen
schoolbestuurder. Dat betekent dat zij onafhankelijk kunnen zijn.
Leraar en leerling staan centraal
Het samenwerkingsverband helpt met voorrang leraren zodat die in
hun klas beter passend onderwijs kunnen geven aan hun leerlingen.
De samenwerking rond passend onderwijs verbetert
Vertegenwoordigers van scholen werken steeds beter samen aan
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passend onderwijs, bijvoorbeeld in netwerken en werkgroepen. Ook
met de groep gekozen uit de ouders en de schoolteams (de
'ondersteuningsplanraad') werkt het samenwerkingsverband sinds
kort beter samen.

Het samenwerkingsverband is financieel gezond
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst heeft om
ervoor te zorgen dat de scholen passend onderwijs kunnen geven.
Wat kan beter?

Ondersteuningsplan meer uitwerken
Het samenwerkingsverband heeft een nieuw plan geschreven voor de
komende jaren. Onderdelen daarin kan het samenwerkingsverband
verder uitwerken zodat het daarna beter kan nagaan of scholen de
afspraken uit dat plan goed nakomen.
Het jaarverslag verder verbeteren
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop.
Wat moet beter?

Een groep leerlingen zit op een zeer zwakke speciale school
Het bestuur krijgt van ons de opdracht om beter te zorgen voor een zo
passend mogelijke plek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Een aantal leerlingen ontvangt onvoldoende passend
onderwijs omdat zij op een school voor extra ondersteuning zitten die
onderwijs biedt van zeer zwakke kwaliteit. Dit moet snel verbeteren.
Ondersteuningsplan voldoet niet aan de voorschriften
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voldoet niet
aan de wettelijke eisen. Er ontbreekt informatie. Het bestuur moet dit
herstellen.
Zorgen voor een goede kwaliteit moet verbeteren
Het samenwerkingsverband onderzoekt nog niet voldoende of het de
doelen uit zijn plannen bereikt. Dit gaat het samenwerkingsverband
nu wel doen met een nieuw plan. Het samenwerkingsverband werkt
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een manier uit om ieder jaar na te gaan of het goed gaat met passend
onderwijs in zijn gebied. Deze aanpak is nog niet af, maar zal in het
schooljaar 2019/2020 gereed moeten zijn.
Vervolg
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. In het laatste
kwartaal van schooljaar 2019/2020 voeren wij een onderzoek uit om
te kijken of het samenwerkingsverband de tekortkomingen heeft
hersteld.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode februari en maart 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van het
samenwerkingverband van de Stichting Samenwerkingsverband P.O.
Lelystad-Dronten.
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 2019-2023, het
jaarverslag over 2017, resultaatsgegevens 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 21 februari
2019, met een vervolg op 19 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, en 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
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dagelijkse praktijk?
2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
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 19 maart 2019. Het
bestuur heeft daarbij geen specifieke onderwerpen benoemd.
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:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Onderzoeksdag
Op 19 maart 2019 voerden we in het kader van het onderzoek
gesprekken met het bestuur, met de directeur van het
samenwerkingsverband, met adviseurs voor de
toelaatbaarheidsverklaringen, met een vertegenwoordiging van de
ondersteuningsplanraad en met de intern toezichthouder.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten.
Ten slotte is afgesproken dat wij desgewenst op een latere datum het
eerder aan het verband toegezonden conceptrapport van dit
kwaliteitsonderzoek en de conceptreactie daarop van het bestuur
(hoofdstuk 4 van deze rapportage), zullen bespreken met het bestuur
en de directeur.
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 het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband
P.O. Lelystad-Dronten op vier van de zes standaarden waarop wij
oordelen Voldoende kwaliteit realiseert. De kwaliteit op de
standaarden Resultaten en Kwaliteitszorg beoordelen we als
Onvoldoende.
Niet voor iedere leerling met extra ondersteuningsbehoeften biedt het
samenwerkingsverband een passende plek (standaard Resultaten).
Een deel van de leerlingen zit op een speciale basisschool waarvan de
kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en deze leerlingen dus
(passend) onderwijs ontvangen van onvoldoende kwaliteit.
Over het eigen functioneren en de sturing op kwaliteit (standaard
Kwaliteitszorg) verzamelt het samenwerkingsverband weliswaar
bruikbare gegevens, maar het bestuur is nog niet voldoende
toegekomen aan analyse van die data en een rapportage daarover.
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.
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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)?
We beoordelen de kwaliteit van het samenwerkingsverband op de
standaard Resultaten als Onvoldoende. Het bestuur slaagt er niet
voldoende in dat alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
een passende onderwijsplaats krijgen.

Onvoldoende passend onderwijs voor een groep leerlingen
De inspectie kreeg diverse signalen over onvoldoende kwaliteit van
het onderwijs op een van de bij het samenwerkingsverband
aangesloten speciale basisscholen: De Watergeus (14AK). Wij hebben
daarop een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij die speciale school en
dat onderzoek bevestigde de ernst van de signalen: de
onderwijskwaliteit van sbo De Watergeus bleek zeer zwak. Over een
jaar moet de kwaliteit op alle standaarden verbeterd zijn. We blijven
geïntensiveerd toezicht houden op deze school tot de kwaliteit weer
voldoende is. Parallel hieraan verrichten we aanvullende
onderzoeksactiviteiten (bestuursgesprekken, documentenanalyses)
naar de rol van het samenwerkingsverband hierbij. Doel daarvan is
dat de direct betrokkenen (i.c. de samenwerkende schoolbesturen) de
problematische situatie voor deze groep leerlingen oplossen en een
gezamenlijk beleid voeren dat herhaling van een dergelijke situatie in
Lelystad zoveel mogelijk kan voorkomen. Het samenwerkingsverband
moet immers een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen realiseren
en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het
onderwijs krijgen. Dit lukt het samenwerkingsverband blijkbaar niet
voor een aantal leerlingen. Het bestuur krijgt hiervoor een
herstelopdracht (artikel 17a tweede lid WPO). Voor het einde van het
schooljaar 2019/2020 voeren we een herstelonderzoek uit bij de
school en bij het samenwerkingsverband.
In alle gevallen zien wij een taak en bevoegdheid voor het bevoegd
gezag van het samenwerkingsverband opdat de schoolbesturen in
hun verplichte samenwerking voor alle leerlingen een zo passend
mogelijke onderwijsplaats realiseren.

Een passende onderwijsplek voor leerlingen, maar niet voor allemaal
ook thuisnabij
Het samenwerkingsverband zorgt samen met de scholen voor de
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als het nodig is, dan
zoekt het samenwerkingsverband naar nieuwe oplossingen. Er zijn
allerlei arrangementen mogelijk.
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Voor enkele leerlingen lukt het niet goed om een passende
onderwijsplek dicht bij huis te vinden. We noemden hierboven al de
leerlingen op een zeer zwakke sbo-school. Meer- en hoogbegaafde
leerlingen kunnen alleen terecht in de gemeente Dronten en
leerlingen met ernstige gedragsproblemen in combinatie met zwakke
begaafdheid kunnen niet allen binnen de regio van het
samenwerkingsverband terecht.

Hoe lukt het om leerlingen minder snel naar speciale scholen te
sturen?
Het samenwerkingsverband moet flink bezuinigen door de negatieve
verevening. Dat lukt alleen als er minder leerlingen op speciale
scholen zitten (voor so naar 1.58% en voor sbo naar 2%). In de praktijk
betekent dit dat er t.z.t. ongeveer 70 kinderen minder dan in 2018
gebruik kunnen maken van het sbo (2%) en ongeveer 75 kinderen
minder van het so (1.58%). Het samenwerkingsverband kan duidelijker
maken hoe het dit denkt te kunnen oplossen en daarnaar gaat
handelen.
Schoolondersteuningsprofielen opnieuw opgepakt
Het samenwerkingsverband maakt serieus werk van de
schoolondersteuningsprofielen (sop's). Deze zijn recent vernieuwd en
maken nu beter zichtbaar wat de scholen aankunnen en de
functionaliteit is verbeterd. Het samenwerkingsverband heeft de
scholen hierbij ondersteund, onder meer met een ‘SOP-vragenlijst’.
Toestemming voor extra ondersteuning komt vlot beschikbaar
Als de school van een leerling daarom vraagt, via het
ondersteuningsteam van de school en het mede daarvoor ingerichte
Onderwijsloket bij het samenwerkingsverband, dan zorgt dit
samenwerkingsverband ervoor dat die leerling snel toestemming voor
extra ondersteuning krijgt. Dat kan op een gewone school met een 'op
maat' arrangement ('handelingsgericht arrangeren') of bovenschools
en, als het moet, op een speciale school. Verlengingsaanvragen voor
lopende toelaatbaarheidsverklaringen bekijkt het
samenwerkingsverband zorgvuldig. Daarvoor sluit het
samenwerkingsverband aan bij de commissies voor de begeleiding
van de speciale scholen.
Advies van deskundigen moet verbeteren
Het samenwerkingsverband laat zich niet altijd op de goede manier
adviseren bij een besluit over een bewijs voor toelating
('toelaatbaarheidsverklaring') op een speciale school. Het bestuur
heeft hierover advies gekregen van de Geschillencommissie passend
onderwijs. De wet schrijft voor dat het samenwerkingsverband zich
hierbij door twee onafhankelijk deskundigen moet laten adviseren.
Dat gebeurt nu niet. Het bestuur moet zijn werkwijze bijstellen en is
daar inmiddels ook mee bezig.
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Extra ondersteuning gebeurt op maat en met hulp van het
samenwerkingsverband
Voor extra hulp krijgen de scholen geen geld van het
samenwerkingsverband, maar wel leermiddelen en mensen die extra
hulp kunnen geven. Daardoor kan het samenwerkingsverband beter
op maat passende en verschillende soorten hulp geven aan de
scholen.
Thuiszitters moeten allemaal naar school
Het samenwerkingsverband wil geen thuiszitters en werkt eraan om
thuiszitten te voorkomen of te beëindigen.
Een probleem is dat thuiszitters wel steeds vaker, maar nog
onvoldoende, in beeld zijn. Leerlingen met ontheffingen van de
leerplicht zijn niet allemaal bekend, evenmin als leerlingen die
bijvoorbeeld op zorgboerderijen verblijven. De aangesloten scholen
kunnen beter gaan melden bij het samenwerkingsverband en
leerplicht kan beter betrokken worden bij dit thema. Inmiddels heeft
het samenwerkingsverband een meldpunt voor de scholen ingericht.
De ombouw daarvan naar een digitaal meldsysteem is in
ontwikkeling. Het samenwerkingsverband hoopt hiermee meer grip te
krijgen op de omvang en aard van de problematiek.
Er is verbeterde afstemming met de gemeenten maar dat kan nog veel
beter
Het samenwerkingsverband werkt beter samen met de twee
gemeenten en de jeugdhulpverleners, maar dat kan nog veel beter. De
beide gemeenten verschillen ook onderling sterk in intensiteit van
samenwerking met het samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband kiest als thema voor samenwerking rond de
drie milieus ('drie o's') en daarbij is afstemming tussen gemeenten/
jeugdhulp en onderwijs onontbeerlijk.

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 op de drie standaarden afzonderlijk. Aan de hand
van deze oordelen geven we een kwalitatieve beschrijving van het
kwaliteitsgebied.
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Kwaliteitszorg
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de
uitvoering van zijn taken (KA1)?
We beoordelen de kwaliteitszorg als Onvoldoende. Het
samenwerkingsverband beschikt al wel over aanzetten tot een
systeem van kwaliteitszorg maar het krijgt nog niet systematisch via
een kwalitatieve en kwantitatieve zelfevaluatie zicht op de uitvoering
van zijn beleid en kan dan ook nog niet voldoende gefundeerd
bijsturen wanneer dat nodig mocht blijken (artikel 10 jo. artikel 17a
derde lid WPO). De monitoring van de kwaliteit van de extra
ondersteuning aan leerlingen is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

Ondersteuningsplan 2019-2023 aanvullen
Het nieuwe ondersteuningsplan is tot stand gekomen mede met input
uit een evaluatieve vragenlijst die een hoge respons kreeg en dus door
vrijwel alle aangesloten scholen is ingevuld. Wat ontbreekt, is een
analyse die onderbouwt waarom de doelen uit het vorige
ondersteuningsplan niet zijn bereikt. Dit ondersteuningsplan
2019-2023 hebben wij getoetst aan de wettelijke voorschriften.
Het blijkt dat niet alle voorgeschreven informatie is opgenomen
(artikel 18a achtste lid onder g WPO en artikel 14a WMS) en dat niet
alle afspraken voldoende duidelijk zijn uitgewerkt (artikel 18a
achtste lid onder b t/m e kwantitatief en h t/m j). Het bestuur krijgt
een herstelopdracht voor de ontbrekende informatie en kan de
onduidelijke afspraken/passages beter uitwerken zodat het plan
voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Cyclisch karakter kwaliteitszorg verbeteren
Kwaliteitszorg vraagt om een cyclische wijze van werken. Daarvoor
zijn instrumenten nodig zoals bijvoorbeeld jaarplannen, maraps e.d. in
aanvulling op het ondersteuningsplan. Deze zaken zijn nu nog niet
voldoende op orde. Het verbaast ons dan ook niet dat de raad van
toezicht om die reden een voorbehoud gemaakt heeft bij het nieuwe
ondersteuningsplan.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. Daarbij menen we
dat de samenwerking niet altijd op professionele wijze plaatsvindt;
hierin is zeker verbetering mogelijk.

Professionele kwaliteitscultuur is groeiend
Integriteit, zorgvuldigheid en bewustzijn van de effecten van handelen
zijn beginselen die behoren bij professioneel handelen. De uitvoering
van de wettelijke eisen rondom de kwaliteitszorg vraagt van een
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samenwerkingsverband een gezamenlijke inspanning vanuit een
verbetercultuur en professionaliteit. Dit veronderstelt een gezonde
organisatie, effectieve taakverdeling, resultaatgerichtheid en
aanspreekbaarheid van de betrokkenen bij het
samenwerkingsverband. Het bestuur heeft stappen gezet ter
verbetering, maar is nog niet op zijn bestemming gearriveerd.
Ook kan het bestuur de rollen van de functionarissen, waaronder de
directeur, duidelijker in termen van taken en bevoegdheden
vastleggen.
Vertegenwoordigers van scholen werken inmiddels steeds beter
samen aan passend onderwijs, bijvoorbeeld in netwerken en
werkgroepen. Ook met de groep gekozen uit de ouders en de
schoolteams (de 'ondersteuningsplanraad') werkt het
samenwerkingsverband sinds kort beter samen.

Interne communicatie opgepakt en gestroomlijnd
Recent heeft het samenwerkingsverband de verbetering van de
interne communicatie tussen scholen over passend onderwijs
ambitieus opgepakt. De focus ligt op de rol van de leraar en een
betere toerusting van die leraar voor diens taken met leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. Er zijn scholingsactiviteiten
opgezet en er is een voorlichtingspakket samengesteld en verspreid
via de intern begeleiders. Deze aanpak van de voorlichting over
passend onderwijs kan zeker de onderlinge communicatie bevorderen
door te focussen op dezelfde ondersteuningsroutes en afstemming in
de gebruikte begrippen en termen.
Het toezicht op het functioneren van het samenwerkingsverband is
goed geregeld
In 2017 is een nieuw governancemodel ingevoerd met een raad van
toezicht (rvt) die onafhankelijk is ingericht. De rvt-leden hebben geen
binding met de samenwerkende schoolbesturen. De wijze waarop het
bestuur het intern toezicht nu heeft ingericht verdient een
compliment. Daarmee is een stap gezet ter verbetering van de
onderlinge verantwoording tussen schoolbesturen over bijvoorbeeld
de inzet van middelen voor extra ondersteuning.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen (KA3)?
De verantwoording en dialoog beoordelen we als Voldoende. Het
bestuur van het samenwerkingsverband legt, onder voorbehoud van
onze bemerkingen onder Financieel beheer hieronder, volgens de
wettelijke voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording af
aan de intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden.
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd, informeert zijn
omgeving en verantwoordt zich onder andere in het jaarverslag over
de resultaten op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze. Het
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bestuur overlegt periodiek met de ondersteuningsplanraad en –
indien van toepassing de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad – en legt besluiten voor conform geldende
wet- en regelgeving.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van de Stichting scholengroep
openbaar onderwijs Lelystad (Stg. SchOOL). 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
Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. We
hebben geen indicaties van financiële risico’s voor de continuïteit van
het samenwerkingsverband binnen nu en twee jaar.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.
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Allereerst heeft het bestuur op basis van het risicoprofiel van het
samenwerkingsverband berekend dat een algemene reserve nodig is
van €565.000. De algemene reserve beliep ultimo 2017 €1.026.095. De
liquide middelen bedragen €1.504.804 en staan op een lopende
rekening. Beide elementen van de financiële positie duiden erop dat
er ruimte is voor investeringen. Deze investeringen zijn nodig omdat
bij diverse scholen van het samenwerkingsverband tekortkomingen
zijn geconstateerd in de onderwijskwaliteit. Ook hebben we tijdens de
onderzoeksperiode een school voor speciaal basisonderwijs als zeer
zwak beoordeeld. De daardoor ontstane omissies in de
basisondersteuning en extra ondersteuning vragen om extra inzet van
middelen van het samenwerkingsverband in aanvulling op de
investeringen die de aangesloten schoolbesturen plegen. Ook zou het
bestuur kunnen besluiten om de huidige allocatie tijdelijk te herzien
om zo het dekkend aanbod solide te houden.
Van belang daarbij is om dergelijke investeringen te doen binnen de
ruimte die de liquiditeit en de solvabiliteit op langere termijn mogelijk
maken.

Tekortkomingen continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat.
De volgende onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf
troffen we niet aan in het jaarverslag over 2017.
• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem is aanwezig. Daarbij is niet
aangegeven welke resultaten met het systeem zijn bereikt en
welke aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de
komende jaren.
• Het verslag van de intern toezichthouder is opgenomen. Hierin
ontbreekt op welke wijze de toezichthouder het bestuur
ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en
financiële problematiek - wanneer dit aan de orde is en welk
resultaat dit 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. In onze gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan de
orde:

Verslag raad van toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van het bevoegd gezag om onafhankelijk en
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die het
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
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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 volgende jaarverslagen.

Verantwoording besteding toegekende middelen
In het jaarverslag geeft het bestuur niet aan hoe de deelnemende
schoolbesturen verantwoording afleggen over de door het
samenwerkingsverband toegekende middelen. Wij verzoeken het
bestuur in het vervolg het jaarverslag te voorzien van deze informatie.
Rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid 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 dat verband hebben wij het signaal gekregen van
het bestuur dat er middelen van het samenwerkingsverband als extra
ondersteuning naar nieuwkomers wordt ingezet ter bevordering van
de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het
voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het bestuur
heeft ons medegedeeld dat het deze onrechtmatigheid in 2019 zal
corrigeren. In het onderzoek leidt de weging van het totaal
aan beschikbare informatie uiteindelijk 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
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.
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Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het samenwerkingsverband moet
een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen
binnen en tussen de scholen
realiseren en wel zodanig dat
leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen
doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning behoeven een zo
passend mogelijke plaats in het
onderwijs krijgen.
Het bestuur zorgt daarom voor
herstel van het dekkend netwerk,
zodat er voor alle leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte een
zo passend mogelijke plek is op een
(zo thuisnabij mogelijke) school.
Binnen vier weken na vaststelling
van dit rapport informeert het
bestuur de inspectie over het
gepleegde herstel.

In januari 2020 voeren wij een
voortgangsgesprek met het bestuur
over de dan bereikte resultaten.

Het bestuur informeert de inspectie
via zijn jaarplan over de vastgestelde
inrichting van de kwaliteitsmonitor
en de termijn en procedure voor de
dataverzameling met deze monitor.
Een eerste analyse van verzamelde
gegevens verstrekt het bestuur voor
1 januari 2020 aan de inspectie.

In januari 2020 voeren wij een
voortgangsgesprek met het bestuur
over het kwaliteitszorgsysteem.

In het ondersteuningsplan ontbreekt
informatie over de wijze waarop het
samenwerkingsverband bepaalt of er
een toename van sbo-leerlingen is
op de peildatum 1 februari t.o.v. de
teldatum 1 oktober in datzelfde
schooljaar (artikel 18a achtste lid
onder g WPO).

Het bestuur past het
ondersteuningsplan aan. Binnen vier
weken na vaststelling van dit rapport
informeert het bestuur de inspectie
over het gepleegde herstel.

In juni 2020 voeren wij een
herstelonderzoek uit waaruit
verbetering moet blijken.

Wat betreft de samenstelling van de
ondersteuningsplanraad staat op de
website dat de raad bestaat uit 8
personeelsleden en 5 ouders,
aangevuld met verschillende leden
werkzaam binnen de genoemde
schoolbesturen zonder stemrecht.
Hiermee is de samenstelling niet in
overeenstemming met artikel 14a
WMS.

Het bestuur zorgt ervoor dat het
aantal leden van de
ondersteuningsplanraad gekozen uit
personeel onderscheidenlijk uit
ouders, elk de helft van het aantal
leden van de raad bedraagt. Binnen
vier weken na vaststelling van dit
rapport informeert het bestuur de
inspectie over het gepleegde herstel.

In juni 2020 voeren wij een
herstelonderzoek uit waaruit
verbetering moet blijken.

Bestuur
OR1 Resultaten
Het samenwerkingsverband heeft
een lacune in het dekkend netwerk.
Er zijn leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring
die onvoldoende passend onderwijs
ontvangen (artikel 18a tweede lid
van de WPO).

KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur draagt onvoldoende
zorg voor de kwaliteit van de
dienstverlening aan de
aangeslotenen. Onder zorgdragen
valt in dit geval het naleven van de
wettelijke bepalingen en het
uitvoeren van het stelsel van
kwaliteitszorg (artikel 10 jo.
artikel 17a derde lid WPO).

In juni 2020 voeren wij een
herstelonderzoek uit waaruit
verbetering van de resultaten moet
blijken.

In juni 2020 voeren wij een
herstelonderzoek uit waaruit
verbetering van de kwaliteitszorg
moet blijken.

Voorschriften ondersteuningsplan:
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van de Scholengroep voor
Openbaar Onderwijs in Lelystad, bestuursnummer: 42552. Tijdens
verificatieonderzoeken gaan we 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 (zie paragraaf 2.4).
We zijn dit nagegaan op de volgende (speciale) basisscholen:
- De Tjotter (16NB)
- De Sluis (16ZS)
- De Driemaster (16MD)
- De Zevenster SO (15MR)
- Sbo De Watergeus (14AK)
We onderzochten bij deze scholen de volgende afspraken uit het
ondersteuningsplan en we bespreken onze bevindingen per afspraak.
1. Handelingsgericht werken (hgw)
Afspraak:
De scholen zijn in staat volgens de principes van het handelingsgericht
werken de ondersteuning vorm te geven (OP, blz. 53).
Onze bevindingen:
Er is op alle scholen in meer of mindere mate aandacht voor de
principes van handelingsgericht werken (hgw). Het daarin bereikte
niveau van hgw verschilt sterk. Sommige scholen besteden brede
aandacht aan hgw; andere scholen zitten duidelijk in een beginfase
van ontwikkeling.
De documenten die het proces van handelingsgericht werken moeten
ondersteunen, verschillen tussen scholen. Niet duidelijk is of hier
enkel sprake is van een semantisch verschil of dat er ook sprake is van
een inhoudelijk en procedureel onderscheid. Zo gebruiken scholen als
planningsdocumenten zowel handelingsplannen als de wettelijk
verplichte ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Een algemeen bevestigend antwoord
op de vraag of alle scholen in staat zijn de ondersteuning vorm te
geven volgens de principes van hgw, is daarmee niet te geven.
2. Professionalisering
Afspraak:
Schoolbesturen zorgen voor de ontwikkeling en professionalisering
van hun leerkrachten, IB'ers en directeuren (OP, blz. 16).
Onze bevindingen:
Alle scholen rapporteren dat het schoolbestuur alle soorten
teamleden in staat stelt zich te blijven scholen, passend bij hun functie
binnen de school. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld
netwerkbijeenkomsten voor ib’ers, leerkringen voor startende leraren
en ict’ers, een kweekvijver voor leidinggevenden, e.d. De focus in deze

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

18/25

gremia brengt niet iedere door ons ondervraagde school tot
evengroot enthousiasme: het professionaliseringsaanbod sluit lang
niet altijd aan op de individuele scholingbehoeften.
3. Schoolondersteuningsprofiel (sop)
Afspraak:
Elke school heeft het profiel opgenomen in de schoolgids en
instemming van de MR (OP, blz. 37).
Onze bevindingen:
Dit schooljaar hebben de scholen hun sop's geactualiseerd. Sommige
sop's bevinden zich nog in de goedkeuringsfase bij de
medezeggenschapsraden. De sop’s vinden we niet altijd terug in de
schoolgidsen.
4. Ontwikkelingsperspectief (opp)
Afspraak:
Wanneer er EO (extra ondersteuning) voor een leerling wordt
aangevraagd is de school verplicht een OPP op te stellen (in ieder
geval binnen zes weken) (OP, blz. 39).
Onze bevindingen:
Meestal lukt het scholen binnen zes weken een
ontwikkelingsperspectief te maken, maar niet altijd. Dat is een
formeel aandachtspunt voor enkele scholen. In beginsel streven de
scholen er wel naar dat het ontwikkelingsperspectief al opgesteld is
wanneer zij EO aanvragen.
5. Jaarlijkse evaluatie
Afspraak:
Tenminste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het
OPP en stelt het OPP zo nodig bij (OP, blz. 39).
Onze bevindingen:
De scholen gebruiken sinds vorig jaar een nieuw format en evalueren
minstens twee keer per jaar, en soms vaker, elk
ontwikkelingsperspectief met de betrokken ouders en stellen het
perspectief zo nodig bij.
6. Educatief partnerschap
Afspraak:
Ouders worden intensief betrokken op alle niveaus van ondersteuning
binnen de school en het SWV. Bij het overleg over EO is de ouder
(leerling) betrokken en wordt er gezamenlijk een plan gemaakt. In de
schoolgids moeten heldere afspraken staan over hoe de ouders
betrokken zijn (OP, blz. 42).
Onze bevindingen:
De scholen hebben afspraken over hoe ouders betrokken zijn
opgenomen in hun schoolgids, maar zijn over die afspraken en of
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schoolgidspassages niet allemaal even tevreden. Betrokkenheid van
ouders is voor sommige scholen een aandachtspunt dat zij hebben
opgepakt.
7. Samenwerking
Afspraak:
De schoolbesturen uit het primair onderwijs (incl. S(B)O) werken
samen op lokaal niveau met het SWV VO op grond van een eigen PO/
VO programma aan de doorgaande ontwikkelingslijn van leerlingen
die een overstap maken naar het V(S)O (OP, blz. 45).
Onze bevindingen:
De samenwerking rondom de overstap van een basisschool naar het
voortgezet onderwijs verloopt goed vanuit de bevraagde scholen. Er is
een duidelijk protocol hoe de scholen handelen in hun taak om
leerlingen op een passende vervolg(onderwijs)plek te krijgen. Het
voortgezet onderwijs ontvangt voor 1 maart een dossier van de
leerling (via Digidoor). In de eerste periode nadat een leerling naar het
voortgezet onderwijs is gegaan is er een tafeltjesmiddag waarop een
warme overdracht plaatsvindt. Een enkele school uit haar voorkeur
om zo’n tafeltjesmiddag vóór de overstap te laten plaatsvinden zodat
vo-scholen nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften
van de leerling. Een dergelijke behoefte zou een onderwerp zijn voor
overleg tussen beide betrokken samenwerkingsverbanden.
8. Hoogbegaafdheid
Afspraak:
De school hanteert een protocol hoogbegaafden en voert dit uit (OP,
blz. 52).
Onze bevindingen:
Een protocol voor meer- en hoogbegaafden is aanwezig. Scholen
werken daar ook mee, maar de aanpak is nog in ontwikkeling. Er zijn
verschillende initiatieven al dan niet in overeenstemming met het
samenwerkingsverband.
9. Differentiatie
Afspraak:
Leerkrachten kunnen omgaan met individuele verschillen in
ontwikkeling van leerlingen (OP, blz. 52).
Onze bevindingen:
In het algemeen rapporteren de bevraagde scholen dat het omgaan
met verschillen tussen leerlingen redelijk verloopt, maar tegelijkertijd
beslist ook een ontwikkelpunt is. Leraren verschillen ook onderling
duidelijk in hun vaardigheden hiervoor. Hier is kortom sprake van een
belangrijk speerpunt voor verdere ontwikkeling.
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10. Intern begeleider
Afspraak:
De intern begeleider wordt in staat gesteld systematisch coördinatie-,
signalering- en ondersteuningstaken uit te voeren (OP, blz. 53).
Onze bevindingen:
Het lukt niet alle scholen altijd ib’ers voldoende ambulante tijd te
geven. Ook gaat tijd verloren aan directe interventies die geen uitstel
kunnen vergen. Tussen de bevraagde scholen verschilt de
tevredenheid over de mogelijkheden om de activiteiten van een intern
begeleider voldoende te kunnen volbrengen.
11. Ketenpartners
Afspraak:
Op schoolniveau wordt samengewerkt aan één leerling, één gezin, één
plan met duidelijke afspraken over de casus coördinatie (OP, blz. 16).
Onze bevindingen:
De samenwerking binnen de keten ervaren de scholen als wisselend in
kwaliteit per casus en per externe partner. De vele recente wisselingen
bij de jeugdhulp belemmeren soms een goede samenwerking. Er zijn
ook positieve ervaringen, maar daadwerkelijk samenwerken aan één
leerling, één gezin, één plan is toch nog zeldzaam.
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. Handelingsgericht werken (hgw)

?

2. Professionalisering

●

3. Schoolondersteuningsprofiel (sop)

●

4. Ontwikkelingsperspectief (opp)

●

5. Jaarlijkse evaluatie

●

6. Educatief partnerschap

●

7. Samenwerking

●

8. Hoogbegaafdheid

●

9. Differentiatie

●

10. Intern begeleider

●

11. Ketenpartners

●
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Conclusie
We stellen vast dat de scholen acht van de elf afspraken voldoende
naleven. Een antwoord op de vraag of alle scholen in staat zijn de
ondersteuning vorm te geven volgens de principes van hgw, is door
het ontbreken van beschikbare informatie, niet te geven (afspraak 1).
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4 . Reactie van het bestuur
In zijn reactie van 1 november 2019 schrijft het bestuur dat het zich
voor een belangrijk deel herkent in de uitkomsten en beschrijvingen in
het conceptinspectierapport. Het bestuur spreekt zijn waardering uit
over de professionele, betrokken en opbouwende wijze waarop e.e.a.
heeft plaatsgevonden. Het conceptinspectierapport ziet het bestuur
als een kans om door te ontwikkelen en als een spiegel naar de eigen
netwerkorganisatie. De resultaten, bevindingen en adviezen ervaart
het bestuur als helpend.
Het bestuur schrijft verder trots te zijn op wat er al goed gaat en dat
het conceptrapport tegelijkertijd voldoende uitdaging biedt voor
zover de onderwerpen nog niet zijn opgepakt. Het rapport geeft aan
dat het bestuur op de goede weg is en dat er een stevig gezamenlijk
fundament en ambitie ligt, vastgelegd in het ondersteuningsplan. De
inspectie heeft gesprekken gevoerd over de kwaliteitscultuur. De
voornamelijk positieve bevindingen die dit opleverde wil het bestuur
graag markeren. Het wil er even de tijd voor nemen en het met elkaar
te 'vieren', gezien het vertrekpunt in 2016. Zonder daarbij tot stilstand
te komen. Het bestuur realiseert zich dat doorontwikkeling in alle
gevallen noodzakelijk is.
Met de vaststelling van het jaarplan 2019/2020 heeft het bestuur het
ondersteuningsplan meer uitgewerkt en gekoppeld aan een nieuw
kwaliteitskader. Het bestuur verwacht daarmee meer systematisch en
cyclisch de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband te
verbeteren. De inspectie heeft bij haar onderzoek het jaarverslag 2017
gebruikt en geconstateerd dat de verslaglegging meer aandacht
behoeft wat betreft doelmatigheid van de besteding van de middelen
passend onderwijs en verantwoording van het toezicht daarop. In het
jaarverslag 2018, welke ten tijde van het onderzoek nog niet
beschikbaar was, is daartoe een belangrijke aanzet gemaakt en dit zet
het bestuur voort in het jaarverslag 2019.
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Bijlage: Zienswijze van het
bestuur
Het bestuur heeft de onderstaande tekst als zienswijze aan het
rapport toegevoegd.
Nav "Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het er voor alle
leerlingen in het SWV die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)?" Het volgende:
Gezien de situatie op de zeer zwakke SBO school De Watergeus
onderschrijft het bestuur uw beoordeling, inmiddels zijn door het
schoolbestuur maatregelen genomen om de situatie te stabiliseren en
te werken aan de kwaliteit. Door de versnelde overstap van een aantal
kinderen naar het regulier onderwijs in Lelystad wordt samen met het
SWV en andere schoolbesturen gezorgd voor een passende
onderwijsplaats en de benodigde extra ondersteuning gearrangeerd
door het schoolbestuur of op het niveau van het SWV.
In uw brief bevestigt u uw beoordeling van het ontbreken van een
passend aanbod voor hoogbegaafden in Lelystad. Het bestuur is van
mening dat met de aanpak van Lelystad Hoogbegaafd er voldoende
passend aanbod voor deze groep leerlingen beschikbaar is. Het
passend aanbod behelst veel meer dat een protocol, er wordt
onderwijs gegeven voor verschillende leeftijden en verschillende
groepen en in verbinding met de groepsleerkracht (transfer van kennis
en aanpak). Inmiddels heeft het SWV de subsidie gekregen daarmee
wordt de komende jaren verder gewerkt aan de kwaliteit van de
basisondersteuning en worden op het niveau afspraken gemaakt over
de mogelijke toeleiding naar extra of mogelijke specialistisch
voorzieningen.
Voor de duur van het Ondersteuningsplan wordt er gewerkt aan het
realiseren van de doelen binnen het afgesproken kader. Vanuit het
jaarplan wordt er doelgericht gewerkt i.p.v. het volgen van de
ontwikkeling richting de ambitie van het SWV. Schoolbesturen tonen
eigenaarschap om gezamenlijk te komen tot tussenvoorzieningen om
daarmee meer kinderen thuisnabij een passende onderwijsplaats te
bieden. Ons kwaliteitskader is daarop afgestemd. Op deze wijze wordt
er gezamenlijk gewerkt om passend onderwijs in onze regio vorm te
geven.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

