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De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een samen-
werkingsverband in Nederland minstens één keer in de vier jaar. Dit 
jaar was het bestuur van ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Voortgezet Onderwijs Dordrecht’ aan de beurt. Onder deze stichting 
valt het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet 
onderwijs in de gemeente Dordrecht. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van passend onderwijs aan in totaal 7.148 
leerlingen. 

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een samenwerkings-
verband van voldoende kwaliteit en of het bestuur genoeg geld heeft 
om ook in de toekomst goede samenwerking rond passend onderwijs 
te blijven verzorgen. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden. 
Ook hebben we onderzocht of het bestuur weet hoe het gaat met de 
kwaliteit van passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder 
hebben we gekeken hoe het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende 
passend onderwijs op de scholen beschikbaar blijft.

Wat gaat goed?
Veel initiatieven om passend onderwijs te organiseren
Het bestuur heeft een eenvoudige, overzichtelijke organisatie 
ingericht, waarbinnen afspraken gemakkelijk te maken zijn. De 
werksfeer is goed. 
Het samenwerkingsverband neemt veel initiatieven om passend 
onderwijs te organiseren. Het bestuur heeft ruim op tijd het leer-
wegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 
ingepast in zijn ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband kent 
een nauwe verbinding en effectieve samenwerking met het samenwer-
kingsverband voor primair onderwijs, mede door een gezamenlijke 
directeur. 

Beleid is goed afgestemd op de scholen 
Het samenwerkingsverband is sterk verbonden met de scholen. Het 
bestuur stelt zijn beleid af op wat de scholen nodig hebben om passend 
onderwijs verder in te voeren. In de komende periode wil het bestuur 
de ontwikkelingen rond passend onderwijs in zijn regio beter gaan 
volgen (monitoren). Daarmee verwacht het bestuur er meer zicht op te 
krijgen of de ontwikkelingen ook leiden tot het behalen van de 
gestelde doelen.
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Scholen worden goed toegerust
Het samenwerkingsverband stelt een aanzienlijk deel van zijn 
middelen beschikbaar voor extra ondersteuning op scholen. Deze 
middelen zijn bedoeld voor maatwerk voor individuele of groepen 
leerlingen en ook voor de hele school. Verder heeft elke school een 
begeleider vanuit het samenwerkingsverband om te helpen bij het 
signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en het 
formuleren van de aanpak voor deze leerlingen. 

Route naar extra ondersteuning is duidelijk
Bestuur en directeur hebben goed zicht op de inmiddels doorlopen 
trajecten voor het aanvragen van een arrangement of toelaatbaarheids-
verklaring. De afspraken daarover blijken te verlopen conform de 
beoogde processen en termijnen. 

Goede afstemming met jeugdhulp en zicht op thuiszitters
Het samenwerkingsverband werkt goed samen met gemeenten waar 
het gaat over de afstemming onderwijs en jeugdhulp. Ook heeft het 
samenwerkingsverband de thuiszitters en leerlingen met zorgelijk 
schoolverzuim goed in beeld. Hierdoor kan het samenwerkingsver-
band in voorkomende situaties gecombineerde maatwerktrajecten 
onderwijs en zorg realiseren. 

Wat moet beter?
Er zijn drie wettelijke voorschriften waar het samenwerkingsverband 
Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht niet aan voldoet. Deze lichten 
we hier toe.

Onvoldoende plekken in het voortgezet speciaal onderwijs
Leerlingen waarvoor het samenwerkingsverband gedurende het 
schooljaar een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) afgeeft, kunnen niet altijd op een passende school 
terecht. Het gaat om scholen voor leerlingen met ernstige gedragspro-
blemen en/of psychiatrische problematiek. Door het plaatsgebrek in 
het voortgezet speciaal onderwijs komt het voor dat leerlingen 
gedurende het wachten op een plaats in het voortgezet speciaal 
onderwijs thuiszitten of met onvoldoende ondersteuning hun 
reguliere school blijven bezoeken. Ook verstrekt het samenwerkings-
verband toestemming voor een zorgboerderij, een oplossing die niet 
aan de wet voldoet. Hoewel het bestuur zich inzet om een goede 
oplossing te vinden, voldoet het dekkend netwerk niet aan de 
wettelijke eisen.
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Niet altijd het advies gevraagd van de juiste deskundigen 
Het bestuur betrekt niet altijd het advies van de in de wet voorgeschre-
ven deskundigen bij zijn beslissingen over aanvragen voor toelaatbaar-
heidsverklaringen. Het bestuur moet zich laten adviseren door twee 
deskundigen, van wie de eerste een orthopedagoog of psycholoog is. 
De tweede deskundige moet afhankelijk zijn van de individuele leerling 
over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd.

Plaatsing van leerlingen op speciale afdelingen die niet aan wettelijke voorschriften 
voldoen
Het samenwerkingsverband plaatst leerlingen voor de duur van drie tot 
zes maanden op het eigen orthopedagogisch centrum of op het 
ambulant leercentrum. Omdat deze locaties niet formeel als orthope-
dagogisch-didactisch centrum (opdc) zijn geregistreerd, mogen 
leerlingen daar niet langer dan drie maanden fulltime naartoe. 

Wat kan beter?
Prioriteit schoolbesturen bij passend onderwijs
Hoewel het samenwerkingsverband op verschillende manieren 
bevordert om passend onderwijs een geïntegreerd onderdeel van het 
onderwijs te laten zijn, lijken de schoolbesturen nog te weinig 
prioriteit te geven aan passend onderwijs in hun scholen. De scholen 
realiseren de afgesproken basisondersteuning niet en leraren krijgen 
hierop ook onvoldoende scholing. Als gevolg hiervan ontbreekt het 
zicht of alle leerlingen wel de benodigde ondersteuning krijgen en 
werken scholen met ad hoc oplossingen. Ondersteuningscoördinato-
ren staan onder grote druk en de leiding van de scholen ondersteunen, 
horen en betrekken hen vaak niet voldoende. 

Breed gedragen ambities, maar scholen weten nog niet goed hoe die te bereiken
We stellen vast dat er op de verschillende niveaus in het samenwer-
kingsverband sprake is van breed gedragen ambities. De scholen 
hebben minder goed in zicht hoe ze die ambities kunnen bereiken. 
Voor het laatste is het nodig dat scholen meer leren denken in wat een 
leerling nodig heeft in plaats van wat een leerling mankeert. Het 
samenwerkingsverband bevordert op diverse manieren dat scholen 
deze denkomslag ook maken. 

Kwaliteitszorg
Het bepalen van resultaten van passend onderwijs heeft het bestuur 
nog te weinig gedaan. Het daarvoor nodige kwaliteitsbeleid, is nog 
volop in ontwikkeling. Als dat verder is gevorderd zal het bestuur ook 
op een betere manier verantwoording kunnen afleggen. Tevens helpt 
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dat het bestuur bij het aanspreken van schoolbesturen op het nakomen 
van afspraken. Het samenwerkingsverband voert nog geen tevreden-
heidsonderzoeken uit.

Intern toezicht
Het intern toezicht en het aanspreken van schoolbesturen door het 
bestuur van het samenwerkingsverband lopen niet naar de wens van 
het bestuur. Daarom krijgt het samenwerkingsverband een nieuwe 
bestuurlijke inrichting en wordt het per januari 2017 een vereniging. 

Samenwerking met leerplicht
Het samenwerkingsverband zelf heeft een goed zicht op thuiszittende 
leerlingen en op schoolverzuim dat mogelijk leidt tot thuiszitten. Ook 
leggen samenwerkingsverband en leerplicht maandelijks hun lijst met 
thuiszitters naast elkaar om te komen tot een compleet beeld. De 
samenwerking over de aanpak van thuiszitters en het voorkomen van 
thuiszitten, de aanpak van moeilijk plaatsbare leerlingen, en ook de 
afgifte van vrijstellingen voor de leerplicht moeten nog op gang 
komen. Het samenwerkingsverband zet zich hiervoor in, echter nog 
niet met het gewenste succes.

Zicht op termijnen van de ondersteuningstoekenning
Hoewel het samenwerkingsverband zelf de aanvragen voor extra 
ondersteuning vlot behandelt, kan het bestuur niet aantonen dat het 
die aanvragen altijd binnen de voorgeschreven termijn afhandelt. Dit 
komt doordat het samenwerkingsverband niet kan aantonen dat een 
eventuele overschrijding van de wettelijke termijn niet verwijtbaar is 
aan het samenwerkingsverband.
Ten tijde van de vaststelling van dit rapport heeft het samenwerkings-
verband zich op dit punt inmiddels verbeterd en kan het bestuur 
aantonen dat het de aanvragen voor extra ondersteuning altijd binnen 
de voorgeschreven termijn afhandelt.  
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 
Onderwijs Dordrecht’. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaar-
lijks onderzoek van de inspectie is:

Zorgt het bestuur voor voldoende kwaliteit van het samenwerkingsverband en voor 
deugdelijk financieel beheer? 

Onderliggende vragen zijn:
1.  Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 

uitvoering van zijn taken in de regio? Kerntaak daarbinnen is of het 
bestuur voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra 
ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplaats 
beschikbaar heeft.

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties?
3. Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek naar deze deelvragen is daarmee gericht op de standaar-
den binnen de kwaliteitsgebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer. Hierbij merken we op dat het gebruikte 
waarderingskader nog niet vigerend is ten tijde van het kwaliteitson-
derzoek. De beoordelingen in dit rapport moeten dan ook worden 
gezien vooruitlopend op het in werking treden van het waarderingska-
der per augustus 2017.

Werkwijze
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd en 
aangevuld met onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur als 
van het samenwerkingsverband. Het gaat bijvoorbeeld om het 
bestuursverslag, het ondersteuningsplan, het strategisch beleidsplan, 
financiële gegevens, resultaatsgegevens en signalen.

We hebben daarnaast op locatie enkele aanvragen voor toelaatbaarheid 
tot speciale voorzieningen bekeken en rondetafelgesprekken gevoerd 
met betrokkenen. Verder zijn gesprekken gevoerd met het uitvoerend 
bestuur, met de directeur van het samenwerkingsverband, en met de 
financieel deskundige.

Onderzoeksactiviteiten
Op de eerste dag van het onderzoek, 17 november 2016, voerden wij 
een aantal rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van 
verschillende geledingen binnen het samenwerkingsverband. We 
spraken met een aantal leraren, ondersteuningscoördinatoren van de 
scholen en medewerkers van het loket van het samenwerkingsverband, 

Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur 
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en enkele directeuren uit verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook voerden we een 
rondetafelgesprek met afgevaardigden van de gemeente en de 
jeugdhulp.

Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal:
-  Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 

dagelijkse praktijk?
-  Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband en 

welke concrete ervaringen hebt u ermee?
- Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken krijgen?

Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de directeur het 
definitieve onderzoeksplan vast voor de tweede dag van het onderzoek 
op 22 november 2016. Het bestuur heeft daarbij geen specifieke 
onderwerpen benoemd. De tweede dag begon met een rondetafelge-
sprek met een groep ouders. Ook bekeken wij enkele aanvragen voor 
toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande gesprekken. 
Ten slotte is afgesproken dat wij desgewenst op een latere datum het 
eerder aan het verband toegezonden conceptrapport van dit kwaliteits-
onderzoek en de conceptreactie daarop van het samenwerkingsver-
band (hoofdstuk 3 van deze rapportage), zullen bespreken met het 
bestuur en de directeur.

Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het inspectieonderzoek, 
geven we in het volgende hoofdstuk de oordelen en conclusies van het 
onderzoek en lichten die nader toe. In hoofdstuk 2 geven we in 
paragraaf 2.1. ook de hoofdconclusie weer. In hoofdstuk 3 hebben we de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.
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In dit hoofdstuk geven we onze onderzoeksuitkomsten weer op 
bestuursniveau, dat wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de 
gebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

2.1 Conclusie

Wij concluderen dat de ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Voortgezet Onderwijs Dordrecht’ de basiskwaliteit ten tijde van het 
onderzoek onvoldoende realiseert. 

Het samenwerkingsverband weet op de gehanteerde standaarden wel 
een zodanige kwaliteit te realiseren dat op de meeste van die standaar-
den het oordeel voldoende van toepassing is. Echter, op de standaar-
den OR1 Resultaten en KA1 Kwaliteitszorg realiseert het samenwer-
kingsverband ten tijde van het kwaliteitsonderzoek nog onvoldoende 
kwaliteit. Op deze standaarden is het oordeel onvoldoende van 
toepassing. Daarbij hebben wij wel de verwachting dat de door het 
bestuur ingezette ontwikkelingen binnen afzienbare termijn zullen 
leiden tot het oordeel ‘voldoende’ bij de standaard KA1 Kwaliteitszorg.

Belangrijkste doel van het samenwerkingsverband is het realiseren van 
een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 
en tussen de aangesloten scholen. Dit geheel moet ervoor zorgen dat 
alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo 
passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Hierin is bij dit samenwerkingsverband nog verbetering nodig. Het 
bestuur stuurt op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk financieel 
beheer. 
Hoewel het samenwerkingsverband goed weet wat scholen nodig 
hebben om passend onderwijs in te voeren en het beleid daar goed op 
afstemt, moet het aanspreken van schoolbesturen op het nakomen van 
afspraken nog grotendeels van de grond komen. Het bestuur heeft 
hiervoor recent kwaliteitsbeleid en een nieuwe bestuurlijke inrichting 
ontwikkeld dat op het punt staat om ingevoerd te worden. Daarmee 
stuurt het bestuur zichtbaar op een kwaliteitscultuur en op het erop 
toe kunnen zien dat verbeteringen worden doorgevoerd en betrokke-
nen hun afspraken nakomen. 

De financiële positie van ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Voortgezet Onderwijs Dordrecht’ is in orde; we zien geen verhoogde 
risico’s voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle 
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.
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In de volgende paragrafen vatten we onze oordelen samen in tabellen 
en geven we een toelichting.

2.2 Resultaten

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het samenwer-
kingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een passende 
onderwijsplaats beschikbaar heeft. Aan de hand van de standaard 
‘Resultaten’ hebben we dat onderzocht. In de volgende tabel staat ons 
oordeel.

Wij beoordelen de standaard Resultaten met een onvoldoende, omdat 
het dekkend netwerk aan onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen 
enkele lacunes kent. Daarmee voldoet het samenwerkingsverband niet 
aan de verplichting uit de WVO artikel 17a, tweede lid. Hiervoor geeft de 
inspectie een herstelopdracht (zie paragraaf 2.5).
Zo kent het samenwerkingsverband een tekort aan plaatsen in het vso 
voor leerlingen met ernstige gedragsmoeilijkheden. Het komt voor dat 
leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor dit type vso 
thuiszitten in afwachting tot een plaats op een school, of ‘bungelen’ op 
een reguliere school. Ook komt het voor dat het samenwerkingsver-
band voor deze leerlingen een arrangement op een zorgboerderij 
verstrekt, een oplossing die niet aan de wet voldoet. Het bestuur is zich 
bewust van deze lacune en werkt aan een structurele oplossing. 
Een andere lacune betreft het plaatsen van leerlingen op het orthopeda-
gogisch centrum (verder: opdc) en ambulant leercentrum (verder: ALC) 
voor langer dan drie maanden. Beide locaties zijn geen geregistreerde 
opdc’s. Daarom moeten leerlingen na drie maanden fulltime plaatsing 
worden ingeschreven op de nieuwe school, hetgeen niet gebeurt. 
Tot slot realiseren de scholen de basisondersteuning niet, ondanks dat 
het samenwerkingsverband dit op verschillende manieren en in sterke 
mate bevordert. Het handelingsgericht werken zoals afgesproken in 
het ondersteuningsplan, komt nog onvoldoende herkenbaar en 
gestructureerd van de grond. Hierdoor zijn niet alle leraren in staat om 
(extra) ondersteuningsbehoeften van leerlingen tijdig te signaleren. 
Scholing hierin wordt door de schoolbesturen slechts op individueel 
initiatief gegeven en niet structureel georganiseerd. Ook is de 
afstemming tussen schooldirecteuren en ondersteuningscoördinato-
ren onvoldoende belegd, met als gevolg dat schoolbesturen de 
ondersteuningscoördinatoren overvragen en deze zich soms ook niet 
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gesteund voelen door de directies. Om scholen in de gelegenheid te 
stellen te groeien naar de binnen het samenwerkingsverband beoogde 
werkwijze, faciliteert het samenwerkingsverband onder andere een 
aantal uren ondersteuningscoördinatie per school, kent het samenwer-
kingsverband schoolarrangementen toe en heeft elke school een eigen 
begeleider passend onderwijs. Het niet voldoen door scholen aan de 
basisondersteuning is dan ook niet verwijtbaar aan het samenwer-
kingsverband.

Op andere elementen uit de standaard Resultaten heeft het samenwer-
kingsverband stappen voorwaarts gezet. Zo heeft het bestuur begin 
2016 een aanvulling op het ondersteuningsplan opgeleverd over de 
inpassing van lwoo en pro in het samenwerkingsverband per 1 januari 
2016. Hieruit blijkt dat het bestuur ervoor heeft gekozen de criteria, de 
licenties en de tijdsduur voor lwoo ongewijzigd te handhaven tot 1 
januari 2018. Vanaf 2018 wil het bestuur het toekennen van een 
aanwijzing voor lwoo en het afgeven van een toelaatbaarheidsverkla-
ring voor het pro, baseren op de ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen, zoals dat ook al bij het vso gebeurt. 

Positief is ook dat de afspraken over het aanvragen van een arrangement 
of toelaatbaarheidsverklaring al in hoge mate verlopen conform de 
beoogde processen. De denkomslag van scholen van ‘labeling’ naar het 
denken in ondersteuningsbehoeften is gaande. Het samenwerkingsver-
band bevordert dit in hoge mate. Dit leidt inmiddels tot de eerste goede 
voorbeelden, zoals een nieuw aanbod op een gymnasium voor 
hoogbegaafde leerlingen met een stoornis in het autismespectrum. 
Het webbased instrument voor het aanvragen van extra ondersteuning 
is een van de manieren om scholen te helpen bij de benodigde 
denkomslag. Middels dit instrument heeft het samenwerkingsverband 
ook goed zicht op de doorlopen trajecten voor het aanvragen en 
toekennen van extra ondersteuning. De evaluaties van extra ondersteu-
ning kunnen aan kwaliteit winnen door deze meer te relateren aan de 
gestelde doelen. 

Hoewel het samenwerkingsverband zelf aanvragen voor extra onder-
steuning vlot behandelt, kan het bestuur niet aantonen dat dit altijd 
binnen de voorgeschreven termijn gebeurt. In die gevallen waarbij het 
loket aanvullende informatie aan scholen opvraagt, wordt de periode 
van het opvragen van aanvullende informatie tot het ontvangen van de 
gevraagde informatie niet geregistreerd. Daarmee kan het samenwer-
kingsverband niet aantonen dat een eventuele overschrijding van de 
wettelijke termijn niet verwijtbaar is aan het samenwerkingsverband. 
Ten tijde van de vaststelling van dit rapport heeft het samenwerkings-
verband de registratie van genoemde periode opgenomen in het 
digitale systeem, waarmee het bestuur kan aantonen dat het de 
aanvragen voor extra ondersteuning altijd binnen de voorgeschreven 
termijn afhandelt.
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Een ander punt dat het samenwerkingsverband moet verbeteren is dat 
het bestuur niet altijd het advies van de voorgeschreven deskundigen 
betrekt bij het besluiten over aanvragen voor toelaatbaarheidsverkla-
ringen. Het bestuur moet zich laten adviseren door twee deskundigen, 
van wie de eerste een orthopedagoog of psycholoog is. De tweede 
deskundige is afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid 
wordt geadviseerd, te weten: een kinder- of jeugdpsycholoog, een 
pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een 
arts. In de bestudeerde dossiers trof de inspectie deskundigenverklarin-
gen door twee dezelfde type deskundigen, te weten twee orthopedago-
gen. Dit blijkt structureel ook met twee orthopedagogen te zijn 
georganiseerd, waarmee het deskundigenadvies niet tegemoet komt 
aan het voorschrift dat het moet zijn afgestemd op de ondersteunings-
behoefte van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd. 
Hierover geeft de inspectie een herstelopdracht (zie paragraaf 2.5).
Positief is dat de ouders die wij hebben gesproken aangeven dat hun 
kind dankzij het samenwerkingsverband en passend onderwijs nu de 
benodigde ondersteuning krijgt. 

Het samenwerkingsverband onderhoudt een overzicht van welke 
leerlingen thuiszitten, al dan niet met een vrijstelling, welke geschorst 
of verwijderd zijn, en welke leerlingen zorgelijk verzuim laten zien. 
Daartoe registreren de scholen de leerlingen die dit betreft in het 
webbased instrument van het samenwerkingsverband en heeft het 
verband contacten met leerplicht van de gemeente Dordrecht. Dit 
contact is nog pril, zo is er nog geen gezamenlijke aanpak van 
onderwijs en gemeente voor het tegengaan van thuiszitten opgesteld. 
Het bestuur probeert de afstemming met leerplicht te versterken, 
onder andere bij het toekennen van vrijstellingen van de leerplicht. 
Een eerste gesprek hierover is ingepland. In situaties van (dreigend) 
thuiszitten zoekt het samenwerkingsverband actief met scholen, 
ouders en leerlingen naar oplossingen. Daarbij werkt het samenwer-
kingsverband goed samen met jeugdhulp.
De verbinding van scholen met jeugdhulp is goed belegd en verloopt 
ook goed. Elke school heeft een vaste ouder-kind-coach als contactper-
soon vanuit het sociaal team in de wijk. Daarmee is de jeugdhulp op de 
meeste scholen laagdrempeliger geworden en kent de aanpak een 
meer integrale vorm rondom de leerling, het gezin, de school en de 
wijk. Sterk hierbij is dat de ouder-kind-coach scholen ook helpt bij de 
signalering. Het samenwerkingsverband en de gemeente zetten met 
deze nieuwe werkwijze in op preventie en duurzaamheid van de 
oplossingen.
Hoewel het samenwerkingsverband goed weet wat de scholen nodig 
hebben om passend onderwijs te realiseren en het beleid daar goed op 
aansluit, kan het bestuur slechts op hoofdlijnen aantonen of het de 
doelen uit het ondersteuningsplan realiseert. Daarvoor zijn de doelen 
niet scherp genoeg geformuleerd. Het samenwerkingsverband stelde 
recent kritische succesfactoren op met bijbehorende metingen. De 
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invoering hiervan staat gepland voor het huidige schooljaar. Wij 
verwachten dat het bestuur daarmee een kwaliteitssysteem heeft om de 
realisatie van de doelen objectief te kunnen monitoren.

2.3 Kwaliteitszorg en ambitie

Het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van het samenwerkings-
verband, komt meer dan voldoende overeen met het beeld van de 
inspectie. De afspraken in het ondersteuningsplan werken onvoldoen-
de door tot op schoolniveau.

De kwaliteitszorg is nog sterk in ontwikkeling
Omdat de data ontbreken waarmee aangesloten schoolbesturen elkaar 
kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken, beoordelen wij 
het functioneren van de kwaliteitszorg als onvoldoende.

Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke 
opdracht in zijn ondersteuningsplan doelen geformuleerd. Het bestuur 
voerde hierover op overeenstemming gericht overleg met burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Dordrecht en met het samenwer-
kingsverband primair onderwijs uit dezelfde regio. Zoals we bij de 
standaard Resultaten hebben vermeld, stemt het bestuur zijn beleid af 
op wat de scholen nodig hebben. Of dat ook leidt tot realisatie van de 
in het ondersteuningsplan gestelde doelen kan het bestuur nog niet 
aantonen. Het proces voor het volgen van de realisatie van de doelen 
bevindt zich in een eerste fase van ontwikkeling. 
Het samenwerkingsverband voert nog geen tevredenheidsonderzoeken 
en zelfevaluaties uit.

Het bestuur stuurt op kwaliteitscultuur op bestuurlijk niveau
Hoewel het formeel goed geregeld is, verlopen het aanspreken van 
schoolbestuurders op het nakomen van afspraken en het intern 
toezicht naar de mening van het bestuur niet goed genoeg. Ook wil het 
bestuur de betrokkenheid van aangesloten schoolbesturen vergroten. 
Hierop heeft het bestuur het kwaliteitsbeleid uitgewerkt om een beter 
zicht op de realisatie van passend onderwijs te kunnen krijgen. Dit 
kwaliteitsbeleid voert het bestuur de komende periode in. Tegelijk 
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heeft het bestuur besloten de bestuurlijke inrichting van het samen-
werkingsverband te wijzigen. Vanaf 1 januari 2017 kent het samenwer-
kingsverband een verenigingsvorm. De aangesloten schoolbestuurders 
vormen de algemene ledenvergadering en de huidige directeur wordt 
directeur-bestuurder. Namens de algemene ledenvergadering zal een 
auditcommissie met een externe voorzitter het intern toezicht 
uitvoeren. Daarbij blijft het huidige intern toezichtkader van kracht. 
Om de onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder te borgen, is er 
een remuneratiecommissie ingericht waarbij de extern voorzitter de 
leidinggevende van de directeur-bestuurder wordt. Wij denken dat 
hiermee betrokkenheid én professionele afstand van de aangesloten 
schoolbesturen met de directeur bestuurder beter gewaarborgd is. 
Bovendien wordt het beter mogelijk om schoolbestuurders aan te 
spreken op het nakomen van afspraken. 
Met deze ontwikkelingen laat het bestuur aanzetten van eigen aspecten 
van kwaliteit zien die uitstijgen boven de basiskwaliteit. Deze gaan over 
interne aanspreekbaarheid op gemaakte afspraken, verhoogd 
draagvlak op alle niveaus en een goed functionerend, onafhankelijk 
intern toezicht. 

Het samenwerkingsverband kent een sterke kwaliteitscultuur tussen directeur, loket 
en scholen
Het samenwerkingsverband werkt met begeleiders passend onderwijs 
die aan scholen zijn toegewezen en medewerkers van het loket die de 
aanvragen voor extra ondersteuning beoordelen. Desgewenst denken 
zij ook mee met scholen, ouders en leerlingen over maatwerkarrange-
menten. Ook kent het samenwerkingsverband middelen toe voor het 
realiseren van arrangementen voor extra ondersteuning op de scholen 
en voor het toewerken naar de basisondersteuning.
Daarbij heeft het bestuur te maken met een grote autonomie van de 
afzonderlijke schoolbesturen. Tegelijkertijd zien we bredere netwerken 
zoals een directeurenberaad, een beraad van ondersteuningscoördina-
toren en diverse werkgroepen met specifieke deskundigen uit de 
scholen. Vooral de ondersteuningscoördinatoren van de scholen 
fungeren hierbij als spil in het web, gezien de coördinerende taken die 
zij vervullen richting de scholen en het samenwerkingsverband. De 
positie van begeleiders passend onderwijs op de scholen verdient meer 
duidelijkheid: de scholen geven aan niet altijd goed te weten wat deze 
functionaris voor hen kan betekenen.

Externe verantwoording en dialoog komen goed op gang 
Het overleg met ketenpartners in de regio, zoals met zorginstellingen 
en de gemeente, bevindt zich in een positieve fase van ontwikkeling en 
het maken en uitvoeren van concrete afspraken. De afstemming met 
leerplicht over het voorkomen van en de aanpak van thuiszitters moet 
nog goed op gang komen. De afstemming met het samenwerkingsver-
band primair onderwijs verloopt soepel, mede doordat beide samen-
werkingsverbanden dezelfde directeur en organisatievorm hebben. Dit 
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geldt eveneens na de wijziging vanaf januari 2017. Het bestuur en de 
directeur maken duidelijk dat zij hechten aan het optimaliseren van de 
regionale netwerken en organiseren met zekere regelmaat gesprekken 
om dat doel te realiseren.

2.4 Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Tenzij sprake is van evident excessief 
ondoelmatige bestedingen, scharen wij financiële doelmatigheid 
onder het stimulerende toezicht. Wij geven dan ook geen oordeel over 
de financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen 
we beide als ‘voldoende’. Het financieel beheer is daarmee ‘voldoende’.
 
Continuïteit
We hebben geen gegevens gevonden die wijzen op een mogelijk 
financieel risico met gevolgen voor de continuïteit van het samenwer-
kingsverband op de korte of middellange termijn. Het bestuur is 
financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan zijn 
financiële verplichtingen.
Uit de beschikbare documenten en de mondelinge toelichting daarop 
van het bestuur, stellen wij vast dat het samenwerkingsverband over 
een algemene reserve beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen. 
Verder heeft het bestuur in beperkte omvang personeel in dienst, 
passend binnen de ruimte van de begroting.

Meerjarenbegroting, risicoanalyse en monitoring
Het bestuur maakt nu nog gebruik van de oude beleidsarme meerjaren-
begroting die betrekking heeft op de periode 2014 tot en met 2017. Ten 
tijde van het kwaliteitsonderzoek wordt de nieuwe meerjarenbegroting 
ter goedkeuring aan het bestuur en de ondersteuningsplanraad 
voorgelegd. De nieuwe meerjarenbegroting is tijdens het onderzoek 
aan ons toegelicht en is beleidsrijker dan de oude. In de nieuwe 
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meerjarenbegroting zijn zowel de demografische krimp als het beleid 
met betrekking tot de doorverwijzingen naar het vso verwerkt. Een 
inhoudelijke analyse op de nieuwe meerjarenbegroting heeft de 
inspectie echter niet uitgevoerd. 

Het bestuur had ultimo 2015 een eigen vermogen van ruim €808.000 
en de verwachting is dat dit eind 2016 zal stijgen tot ruim €1,2 miljoen. 
Het bestuur vindt dit geen goede ontwikkeling en wil dat de onderlig-
gende schoolbesturen meer gebruik maken van de ondersteunings-
middelen die beschikbaar zijn. Het bestuur heeft daarom ook de 
onderliggende schoolbesturen gestimuleerd om onder meer de 
basisondersteuning te vergroten en heeft hiervoor per school €25.000 
toegekend. Dit bedrag zal in de toekomst oplopen en het bestuur heeft 
ook deze ontwikkeling in de nieuwe meerjarenbegroting verwerkt. 

Op basis van zijn risicoanalyse is het bestuur tot de conclusie gekomen 
dat een eigen vermogen van minimaal €400.000 nodig is om onver-
wachte risico’s op te vangen. Uit de nieuwe meerjarenbegroting blijkt 
dat het bestuur in 2019, bij voortzetting van huidig beleid, niet langer 
over een toereikende risicobuffer zal beschikken. Het bestuur geeft aan 
het huidige beleid tijdig te herzien.

Het bestuur maakt gebruik van maandelijkse managementrapportages 
en vergelijkt de begroting minimaal drie keer per jaar met de daadwer-
kelijke exploitatie om, indien het nodig is, tijdig bij te sturen.

Doelmatigheid
Zoals gemeld geven wij geen oordeel bij deze standaard. Wel hebben 
wij in het kader van stimulerend toezicht het bestuur gevraagd hoe de 
verdeling van de middelen tot stand komt, hoe het effect van de 
besteding wordt gecontroleerd, hoe de doelmatigheid van de bestedin-
gen wordt gewaarborgd en welke rol de raad van toezicht hierin speelt. 

Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen op basis van een 
gecentraliseerd sturingsmodel. De scholen dienen hun aanvullende 
ondersteuningsaanvraag in bij het loket van het samenwerkingsver-
band. Het loket beoordeelt vervolgens of de aanvraag aan de criteria 
van het samenwerkingsverband voldoen waarna het bestuur de 
middelen al dan niet toekent. Het bestuur is zelf van mening dat het 
aanvragen van extra ondersteuningsmiddelen nog te weinig gebeurt en 
verwijst naar het resultaat over 2014 en 2015. Het werkelijke exploitatie-
resultaat is ruim €600.000 hoger dan begroot. Het bestuur geeft aan 
dat het de scholen blijft stimuleren om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren door vaker en sneller om aanvullende middelen te 
verzoeken.

De ondersteuningsaanvraag wordt door de scholen digitaal ingevuld en 
aan het loket geleverd. Deze beoordeelt vervolgens de aanvraag en kijkt 
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onder andere of de ondersteuningsaanvraag niet onder de basisonder-
steuning valt. Wanneer dit zo is, koppelt het bestuur dit terug aan de 
school met de mededeling dat de ondersteuningsaanvraag onder de 
basisondersteuning valt en verstrekt deze middelen dan niet. Wel gaat 
het bestuur het gesprek aan met de school om te kijken of de basis-
ondersteuning een impuls nodig heeft.

Nadat de middelen door de scholen zijn ontvangen en ingezet, moeten 
de scholen de ondersteuning evalueren. Hiervoor is in de digitale 
omgeving een apart tabblad ‘Evaluatie’ gecreëerd. Hier kan de school 
aan het samenwerkingsverband terugkoppelen wat de effecten zijn van 
de extra ondersteuning. Het bestuur geeft zelf aan dat er alleen een 
evaluatie van de ondersteuningsaanvraag tot stand komt wanneer er 
voor dezelfde leerling en dezelfde ondersteuningsaanvraag een tweede 
aanvraag binnenkomt. In alle andere gevallen vindt er geen evaluatie 
van de bestedingen plaats. De inspectie heeft aan het bestuur meegege-
ven dat de doelmatigheid van alle bestedingen gewaarborgd moet zijn. 
Op dit moment wordt de ‘Evaluatie’ onvoldoende ingevuld waardoor 
het bestuur de doelmatigheid van de bestedingen (van de tweede 
ondersteuningsaanvraag) onvoldoende waarborgt. 

Het toezicht van de raad van toezicht op de financiële doelmatigheid
Volgens de WVO artikel 24e1 is het de wettelijke taak van het bevoegd 
gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te 
maken. De raad van toezicht moet onder meer toe (kunnen) zien op de 
financiële doelmatigheid. De raad van toezicht legt in het jaarverslag 
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden en geeft 
hierin aan dat de administratie in het verleden niet goed georganiseerd 
was. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de administratie op 
orde te brengen. Deze was in het verleden aan een administratiekan-
toor uitbesteed. Er zijn nu onder anderen een register accountant en 
controller aangenomen om de administratie zelf bij te houden. Het 
bestuur geeft aan dat de problemen die in het verleden speelden nu 
zijn opgelost.

Vanaf 1 januari 2017 wordt er tevens een Audit Commissie ingesteld die 
toezicht moet houden op het financieel beheer en beleid van het 
samenwerkingsverband en de financiële sturing van de bestuurder. De 
raad van toezicht is zich ervan bewust dat hij eindverantwoordelijk is 
voor de doelmatige besteding van de middelen.

Rechtmatigheid
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen 
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie 
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van 
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 
gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
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onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.5 Vervolgtoezicht

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband, met een 
onvoldoende voor OR1 Resultaten en KA1 Kwaliteitszorg, onvoldoende 
basiskwaliteit realiseert. Voor wettelijke tekortkomingen krijgt het 
bestuur enkele herstelopdrachten. 
Verder zijn er verbeterpunten, zoals het ontbreken van inzicht in het 
naleven van afspraken door schoolbesturen. Het kwaliteitszorgsysteem 
is in voldoende mate in ontwikkeling om hier binnen afzienbare tijd 
op te kunnen sturen. 
Dit betekent dat de inspectie bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht op de kwaliteit overgaat tot geïntensiveerd toezicht. In 
het najaar van 2017 voert de inspectie een voortgangsgesprek met het 
bestuur over de vorderingen op Resultaten en Kwaliteitszorg. Op basis 
van dat gesprek bepaalt de inspectie haar vervolgtoezicht.
Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie 
aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan te scherpen. Dat geldt 
ook voor het toezicht op de financiën. Omdat het bestuur voldoet aan 
de standaarden van het aspect Financieel beheer is er op dit moment 
echter geen reden voor aangepast financieel toezicht.
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Beoordeling (0) Herstelopdracht Datum gereed

OR1 Resultaten Het samenwerkingsverband dient een 
samenhangend geheel aan onder-
steuningsvoorzieningen te realiseren, 
conform artikel 17a, tweede lid, WVO. 
Dat betekent dat leerlingen met een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het 
voortgezet speciaal onderwijs daar ook 
kunnen worden geplaatst zonder eerst 
op een wachtlijst te hoeven staan.

Het bestuur informeert de inspectie 
uiterlijk 1 september 2017 over de 
mogelijkheid alle leerlingen met een 
toelaatbaarheidsverklaring te plaatsen in 
het voortgezet speciaal onderwijs. 

OR1 Resultaten Leerlingen die langer dan drie maanden 
fulltime het opdc of ALC bezoeken, die-
nen te worden overgeschreven naar de 
school die zij daadwerkelijk bezoeken.

Het bestuur informeert de inspec-
tie uiterlijk 1 september 2017 hoe de 
plaatsing van leerlingen op het opdc en 
ALC is georganiseerd op zo’n wijze dat 
het samenwerkingsverband voldoet aan 
artikel 6h, WVO en artikel 7c, Bekosti-
gingsbesluit WVO.

KA1 Kwaliteitszorg Het samenwerkingsverband moet de 
data verzamelen en analyseren opdat 
de aangesloten schoolbesturen elkaar 
kunnen aanspreken op het nakomen van 
afspraken (artikel 17a, achtste lid, onder 
e, WVO).

De inspectie voert herstelonderzoek uit 
naar aanleiding van informatie over de 
stand van zaken dat het bestuur uiterlijk 
1 september 2017 instuurt.

Overige wettelijke tekortkomingen Het samenwerkingsverband laat zich 
door de voorgeschreven deskundigen 
adviseren alvorens een besluit te nemen 
over een toelaatbaarheidsverklaring, 
conform artikel 17a, twaalfde lid, WVO 
en artikel 15a, Inrichtingsbesluit WVO.

Het bestuur informeert de inspectie 
uiterlijk 1 september 2017 hoe het 
deskundigenadvies is georganiseerd op 
zo’n wijze dat het samenwerkingsver-
band voldoet aan artikel 17a, twaalfde 
lid, WVO en artikel 15a, Inrichtingsbesluit 
WVO.
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In zijn reactie d.d. 27 maart 2017 schrijft het bestuur: 

Het bestuur dankt de inspecteur hartelijk voor de conceptrapportage 
van het onderzoek van het bestuur en het samenwerkingsverband dat 
is uitgevoerd op 17 en 22 november 2016. Het bestuur geeft aan het 
onderzoek als prettig te hebben ervaren en het inspireerde om een aan-
tal zaken, waarop de inspectie de vinger legde, ter hand te nemen om 
zodoende nog beter voort te gaan op de door het samenwerkingsver-
band ingeslagen wegen.

De rapportage is conform de resultaten van het onderzoek en de 
gesprekken die het bestuur met de inspecteurs hebben gevoerd. En 
daarmee is de rapportage voor het bestuur even inspirerend als het 
onderzoek zelf. Het bestuur gaat met de bevindingen aan de slag (of 
heeft dat inmiddels al gedaan). 

Het verheugt het bestuur te lezen wat er in het samenwerkingsverband 
goed gaat. Dat zijn ook de zaken die het bestuur belangrijk vindt: een 
eenvoudige, maar actieve organisatie te zijn in dienst van de scholen, 
ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om 
optimaal tot presteren te komen, een goede relatie met de scholen 
waarvoor het samenwerkingsverband werkt en een zo integraal 
mogelijk aanbod van jeugdhulpverlening en (extra ondersteuning in 
het) onderwijs.

De drie punten ter verbetering herkent het bestuur ook en deze zijn 
een punt van aandacht.

Onvoldoende plekken in het voortgezet speciaal onderwijs
Dat er onvoldoende plekken zijn in het voortgezet speciaal onderwijs is 
van deze drie punten wel het eerste dat het bestuur ter hand genomen 
heeft. De leerlingenstop die Yulius-scholen moesten hanteren, leverde 
heel wat hoofdbrekens op. Dit was niet het enige samenwerkingsver-
band met deze zorgen en samen hebben zij in overleg met de Stichting 
Yulius gelukkig kunnen bewerkstelligen dat de leerlingenstop tot het 
verleden behoort.

Daarmee zijn de plaatsingsproblemen nog niet helemaal verholpen. 
De eerlijkheid gebiedt het bestuur te melden dat de in Dordrecht 
gevestigde Yulius-scholen nogal eens leerlingen op een wachtlijst 
moeten zetten. Op dit punt is overleg geïnitieerd om ook dit probleem 
weg te nemen. Het bestuur wil komen tot afspraken ten aanzien van 
het voedingsgebied van de Dordtse scholen voor vso. Gebleken is dat 
een fors aantal leerlingen van ver buiten de beoogde regio’s komt. Daar 
wil het bestuur afspraken over maken, zodat er ruimte komt voor de 

 3. Reactie van het bestuur
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Dordtse leerlingen. Dit zal een notitie opleveren welke het bestuur 
toezegt te zijner tijd te zullen uploaden op de site van de inspectie. De 
plaatsbaarheid van Dordtse leerlingen in Dordtse vso-scholen heeft de 
aandacht van het bestuur. 

Het samenwerkingsverband heeft scholen gevraagd ‘overbruggingsar-
rangementen’ te bedenken en aan te vragen in geval van niet-plaats-
baarheid in het vso. Dit leidde tot vaak creatieve oplossing voor dit 
probleem.

Er bleek dus meer mogelijk in de reguliere school dan voor mogelijk 
werd gehouden. Het samenwerkingsverband is ervan overtuigd dat een 
deel van de leerlingen daarmee in het reguliere onderwijs kan blijven 
en ziet hierin de verwerkelijking van de gedachte dat er nog veel meer
‘geïntegreerd’ gedacht kan worden: de benodigde onderwijsondersteu-
ning, zelfs als dat de expertise is van het vso, geïntegreerd in het 
reguliere onderwijs, waardoor het aantal leerlingen voor wie een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het vso wordt gevraagd, omlaag kan.

Niet altijd het advies gevraagd van de juiste deskundigen
Het samenwerkingsverband gaat op korte termijn afspraken maken 
met een aantal instanties waarvan het verwacht dat er deskundigen zijn 
die in staat zijn op grond van de ondersteuningsbehoefte van leerlin-
gen een oordeel te vellen over de aanvraag voor een toelaatbaarheids-
verklaring vso. Die verwachtingen zijn gebaseerd op ervaringen in het 
verleden.

Het bestuur wil een schil van onafhankelijke deskundigen vormen 
rondom de leden van het zorgtoewijzingsloket die, afhankelijk van de 
geformuleerde ondersteuningsbehoefte betrokken kunnen worden als 
expert op de onderhavige formulieren waarmee scholen een tlv 
aanvragen.
Vanaf de start van het schooljaar 2017/2018 moet het tweede onafhan-
kelijke advies gerealiseerd kunnen worden.
Het samenwerkingsverband is huiverig voor het beoordelen van 
aanvragen voor een tlv uitsluitend op grond van de expertise van 
onafhankelijke deskundigen. Het gaat hen echt om de beoordeling van 
tlv-aanvragen op basis van de ondersteuningsbehoefte. Het bestuur zal 
dus zoeken naar deskundigen die deze ‘slag’ kunnen maken en niet 
alleen werken met de eigen expertisekaders.

Plaatsing van leerlingen die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen
Het samenwerkingsverband heeft eerder het opdc niet geregistreerd, 
omdat het samenwerkingsverband zelf exact in beeld heeft welke 
leerlingen daar tijdelijk gebruik van maken.
Bovendien blijven de leerlingen ingeschreven bij de eigen school en is 
deze school ook verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs-
programma in het opdc. Zowel de scholen, het samenwerkingsverband 
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als het opdc gebruiken hetzelfde digitale registratiesysteem waarmee 
de leerling voor iedereen in beeld blijft.

Overigens is het samenwerkingsverband van plan geen arrangementen 
meer toe te kennen voor het opdc. De voorziening blijft, in afgeslankte 
vorm, nog wel bestaan, maar zal uitsluitend via een indicatie van het 
sociale wijkteam te bereiken zijn. Het samenwerkingsverband zet met 
ingang van het nieuwe schooljaar in op de integratie van de jeugdhulp-
verlening in de scholen. Het arrangement opdc was (fysiek) het 
omgekeerde: de integratie van onderwijs in jeugdhulpverlening.

Met het ambulant leercentrum van Yulius gaat het bestuur in gesprek 
om te komen tot een traject van maximaal drie maanden.

Prioriteitsstelling, realiseren van ambities
De conceptrapportage benoemt ook een aantal punten die verbeterd 
kunnen worden. Het bestuur kan zich daarin over het algemeen goed 
vinden. Het realiseert zich ook dat het concept ‘passend
Onderwijs’ niet af is. Zowel landelijk, maar ook in Dordrecht is passend 
onderwijs toch begonnen
als een min of meer bestuurlijk concept en daalt het langzamerhand af 
naar de werkvloer.

Het samenwerkingsverband heeft van meet af aan goede contacten 
gelegd met de ondersteuningscoördinatoren in de scholen en de 
directeuren. Langs deze weg zal hij blijven inzetten op het bereiken van 
de doelen van passend onderwijs. Samen met BMC is een kwaliteitsim-
pulstraject ten behoeve van het ondersteuningssysteem van de scholen 
als pilot ingezet op de eerste twee scholen en het samenwerkingsver-
band is van plan dit traject op alle Dordtse vo-scholen in te zetten. Het 
bestuur wil daarmee het ondersteuningssysteem in de school positio-
neren als schakel tussen de docent in de klas en het samenwerkingsver-
band.

Het samenwerkingsverband heeft zelf een helder beeld van de inzet van 
de Begeleiders Passend
Onderwijs (BPO’ers), maar omdat de scholen nog volop bezig zijn met 
de omslag in termen van handelingsgericht werken, vooral daar waar 
de ondersteuningsbehoefte vertaald moet worden naar de aanvraag 
van een arrangement extra ondersteuning, zal de positie van de BPO’ers 
nog niet altijd even duidelijk zijn. Het samenwerkingsverband zal daar 
de komende periode nog veel aandacht aan besteden. Het vergt 
overigens ook een specifieke expertise van de BPO’ers die niet meer, 
zoals in het verleden, gericht moeten zijn op leerlingen, maar veel 
meer op het ondersteuningssysteem van de scholen. Ook daaraan blijft 
het samenwerkingsverband aandacht besteden.

Recent is ook een pilot gestart met het gebruik van het Vraag Profiel 
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Instrument om docenten en mentoren de gelegenheid te bieden vast te 
stellen of en in hoeverre het gedrag van een leerling afwijkt van wat 
normaal gesproken van leerlingen mag worden verwacht en welke 
ondersteuning in dat geval nodig is van ofwel de leerling, de school of 
de individuele docent. Ook dit is een poging om het concept passend 
onderwijs dichter naar de werkvloer te brengen.

Het bestuur beseft dat de normen goed zijn, maar dat het invoeren van 
passend onderwijs op 1 augustus 2014 niet betekent dat ongeveer twee 
jaar later deze alle bereikt zijn. Er is sprake van een ontwikkelingspro-
ces waarin het samenwerkingsverband wil acteren als sturend partner.

Zicht op de termijnen van de ondersteuningsvraag
Het bestuur geeft aan dat de inspectie tijdens het bezoek aan dit 
samenwerkingsverband terecht constateerde dat het handhaven van de 
termijn waarbinnen het bestuur een aanvraag moet afhandelen niet 
geheel in beeld was van het samenwerkingsverband. Dit gold in het 
bijzonder de dossiers die voor aanvullende informatie vanuit de 
scholen moesten worden teruggezet. Kort na het onderzoek is het 
registratiesysteem waarmee het samenwerkingsverband werkt op dit 
punt verbeterd en heeft het bestuur een overzicht uit het registratiesys-
teem toegestuurd waaruit dit blijkt. 

Door de tweewekelijkse vergaderingen is het overigens vrijwel 
onmogelijk dat de overschrijding van de wettelijke termijn optreedt. 
Scholen hebben van het samenwerkingsverband de garantie dat formu-
lieren die uiterlijk een week voorafgaand aan een vergadering werden 
ingediend, ook worden besproken. Het samenwerkingsverband heeft 
intern recent aanvullende werkafspraken gemaakt om dit blijvend waar 
te kunnen maken.

Overige verbeterpunten
Het bestuur geeft aan dat de conceptrapportage terecht opmerkt dat 
kwaliteitszorg, intern toezicht en de samenwerking met leerplicht 
aandacht behoeven. Het zijn zaken die dat volgens het bestuur ook 
hebben en verder ontwikkeld worden.

Wat betreft de kwaliteitszorg heeft het samenwerkingsverband vanuit 
het ondersteuningsplan een overzicht gemaakt van Kritieke Prestatie 
Indicatoren en Kritieke Succes Factoren. Op basis van dit document 
(dat het bestuur de inspectie zal toesturen) willen de aangesloten 
schoolbestuurders elkaar aanspreken.

Tot slot
Het samenwerkingsverband is ervan overtuigd dat het werken aan de in 
deze rapportage genoemde verbeterpunten op de wijze zoals het 
bestuur dat in deze reactie heeft beschreven, zal leiden tot het 
verhogen van de kwaliteit die het samenwerkingsverband wil bieden.
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