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De Inspectie van het Onderwijs voerde op 5 februari 2015 een
kwaliteitsonderzoek uit bij 'Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Dordrecht'. Binnen de gemeente Dordrecht vormen 7 schoolbesturen
met in totaal 56 vestigingen gezamenlijk het samenwerkingsverband. In dit
rapport geeft de inspectie haar bevindingen uit het onderzoek weer.

Kwaliteitsonderzoek
In het schooljaar 2014/2015 voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit bij
alle 152 samenwerkingsverbanden. Het doel van deze kwaliteitsonderzoeken is
tweeledig:

1. stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een
beeld te geven van de ontwikkeling op dat moment;

2. toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden.

Bij alle samenwerkingsverbanden controleert en rapporteert de inspectie of zij
voldoen aan de wet- en regelgeving. Nieuw in schooljaar 2014/2015 is dat ieder
samenwerkingsverband - indien nodig - in het rapport verbeterpunten voor de
kwaliteit krijgt aangereikt, gerelateerd aan het waarderingskader van de
inspectie.

Toezichtkader
De inspectie baseert zich bij dit kwaliteitsonderzoek op het toezichtkader
samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een
waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het
samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Het document is te vinden
op www.onderwijsinspectie.nl.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek start met een bureauanalyse van het ondersteuningsplan en
overige gegevens over het samenwerkingsverband die bij de inspectie aanwezig
zijn. Het betreft de volgende documenten:
• Ondersteuningsplan 2014-2016 (april 2014);
• Meerjarenbegroting 2014-2016 + toelichting;
• Kadernotitie 'Passend verbinden van onderwijs en zorg voor jeugd in de

Drechtsteden';
• Managementstatuut (mei 2014);
• Website samenwerkingsverband (www.swvdordrecht.nl, geraadpleegd op

4 februari 2015);
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• Kengetallen samenwerkingsverband (www.passendonderwijs.nl,
geraadpleegd op 4 februari 2015).

Hierna vond op 5 februari 2015 een onderzoek op locatie plaats waarbij de
inspectie:
• een presentatie kreeg van het samenwerkingsverband over de stand van

zaken en actuele ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband;
• een gesprek voerde:

◦ over de rol die het samenwerkingsverband speelt binnen de
verbinding onderwijs en jeugdzorg;

◦ over de ondersteuningstoewijzing;
◦ met (een afvaardiging van) de ondersteuningsplanraad over zijn rol

bij het samenwerkingsverband;
◦ met het bestuur met onder andere aandacht voor het intern

toezicht.

Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het
bestuur en het management van het samenwerkingsverband.

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 staat de hoofdlijn van de bevindingen uit het onderzoek (2.1),
gevolgd door een toelichting (2.2). De bevindingen over de naleving van de
wettelijke voorschriften geeft de inspectie in dat hoofdstuk weer in een
afzonderlijke paragraaf (2.3). Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd
gezag.
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Met het aantreden van de huidige directeur is het afgelopen half jaar een forse
vooruitgang geboekt in de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Dordrecht (POD).
Om de basisondersteuning goed in beeld te krijgen en een fundament te leggen
voor een beschouwing over een dekkend geheel van voorzieningen, zijn de
eerder samengestelde schoolondersteuningsprofielen van de scholen herzien.
Daarop is een gedegen analyse uitgevoerd met als een van de uitkomsten dat
het niveau van de basisondersteuning hoger lijkt te liggen dan eerst gedacht.
Versteviging van de basisondersteuning vindt plaats vanuit de expertisepool van
POD.
Aanvragen voor arrangementen of voor toelaatbaarheidsverklaringen handelt
het Loket (het aanmeldpunt voor aanvragen) doorgaans binnen veertien dagen
af. De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs verloopt uiterst
soepel, de besturen van beide samenwerkingsverbanden vergaderen met
regelmaat samen en er vindt altijd een zogenaamde warme overdracht van de
arrangementen plaats.
De samenwerking tussen de diverse schoolbesturen binnen POD komt op gang,
maar verbeteringen daarin zijn volgens de directie zeker noodzakelijk.
Voorzichtig is de uitwisseling van expertise tussen deze besturen gestart.

De directie overlegt wekelijks met leerplicht over thuiszitters, zij zal nog navraag
doen over eventuele leerlingen met leerplichtontheffing en toegekend
thuisonderwijs.
Het aantal thuiszitters in het primair onderwijs lijkt nu nul te zijn.

De positionering van het speciaal basisonderwijs (sbo) is een belangrijk
aandachtspunt voor het bestuur en de directie. Per 1 augustus 2015 voegen de
respectievelijke besturen van de scholen twee sbo-scholen samen en deze
combinatie gaat zich vooral richten op leerlingen met gedragsproblematiek.
Terugdringen van het percentage leerlingen in het sbo heeft prioriteit, vooral het
openbaar onderwijs heeft in deze een forse taak. De directie streeft naar 2
procent, maar als de realisatie van sbo plus (minder speciaal onderwijs) lukt dan
zal het percentage boven de 2 procent blijven.

Onder regie van de 'Kadernotitie 'Passend verbinden' voor alle Drechtsteden'
vindt er veel uitwisseling van informatie en ideeën plaats tussen de betrokken
samenwerkingsverbanden. Dit leidt waarschijnlijk tot een regioplan dat
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elk afzonderlijk samenwerkingsverband dan uitsplitst naar een lokale
uitvoeringsagenda, mede gericht op de jeugdhulp.

De ondersteuningsplanraad functioneert na een moeizame start nu goed. De
raad heeft veel vertrouwen in de directeur en de samenwerking met haar is
uitstekend. De raad wordt tijdig van ontwikkelingen en conceptdocumenten op
de hoogte gesteld. Volgens de raad dient een herschrijving van het
ondersteuningsplan te leiden tot een meer specifiek op Dordrecht toegeschreven
plan, met veel concreter opgestelde doelen, missie en visie. De raad wil nu meer
inhoudelijk aan het werk.

Het bestuur is momenteel bezig een raad van toezicht te formeren, gezamenlijk
voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De huidige directeur wordt op
termijn aangesteld als directeur-bestuurder. Het samenwerkingsverband zal dan
voldoen aan de eisen van een code goed bestuur. Het bestuur beschikt over een
managementstatuut.

Het bestuur werkt met een verlengd boekjaar voor de financiën, de komende
tijd wil het een meer beleidsrijke meerjarenbegroting samenstellen en bouwt
daarnaast langzaam een weerstandsvermogen op.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de bevindingen, gerelateerd aan het
waarderingskader.

Kwaliteitsaspect 1: Resultaten
Het samenwerkingsverband doet aantoonbaar al het mogelijke om voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passende
ondersteuningsvoorzieningen te organiseren. Dit leidt ertoe dat geen leerlingen
van passende ondersteuning verstoken blijven, verwijtbaar aan het
samenwerkingsverband. Alle aanvragen voor een arrangement of een
toelaatbaarheidsverklaring dienen de scholen, via het ondersteuningsteam, in bij
het Loket. Dit Loket is dagelijks bemand en de leden daarvan, waaronder een
beleidsmedewerker en een orthopedagoog, houden elke veertien dagen
een overleg over de ingediende aanvragen. Hierdoor is er de garantie dat tussen
het indienen van een aanvraag en een beslissing daarover maximaal twee
weken verlopen en zo worden de wettelijke termijnen in alle gevallen gehaald.
Een vastgestelde procedure voor de handelingen van het Loket is nog niet
beschikbaar.

Toelichting2.2
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Het Loket eist van de scholen dat een leerling, voordat hij bij het
samenwerkingsverband wordt aangemeld, eerst is besproken binnen het
ondersteuningsteam van de school en dat er gesproken is met de leerling, de
ouders en de leraar van de leerling. De procedure is simpel en gaat uit van
vertrouwen in de medewerkers op de scholen. Het Loket signaleert nu dat er een
groot verschil zit tussen de diverse aanvragen, variërend van erg goed tot zeer
vaag. Het Loket stuurt groeidocumenten, waarin het ontwikkelingsperspectief is
opgenomen, met enige regelmaat terug, onder andere met de opdracht om
beter te formuleren wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling werkelijk is.
Het Loket beoordeelt eerst de procedure en nodigt daarna de intern begeleider
van de school uit voor een nadere toelichting en een dialoog over de leerling.
Dit ziet het samenwerkingsverband als een groeiproces, uiteindelijk ligt de
verantwoordelijkheid voor een definitieve aanvraag bij de scholen. Om dit te
bereiken hebben de besturen veel geïnvesteerd in de invoering van
handelingsgericht werken binnen de scholen.
Vanaf 1 september 2014 tot begin februari 2015 zijn ongeveer 110 aanvragen
voor het primair onderwijs door het Loket behandeld (voor het voortgezet
onderwijs, door hetzelfde Loket, ongeveer 30). Voor de herindicatie van zittende
leerlingen is een procedure beschikbaar.

Het samenwerkingsverband heeft nu bij de scholen de vraag neergelegd om
helder te specificeren wat zij in het kader van passend onderwijs niet kunnen,
opdat het Loket onderbouwd kan differentiëren in de arrangementen.

De toelaatbaarheidsverklaringen worden voor maximaal anderhalf jaar
afgegeven. Het samenwerkingsverband eist van de scholen tussenevaluaties,
het wil nadrukkelijk de vinger aan de pols en de scholen scherp houden.
Automatismen bestaan niet meer, daarom korte plaatsingen, snelle evaluaties
en de ontwikkelingsperspectieven met regelmaat evalueren.

De orthopedagoog van het Loket geeft intervisie aan intern begeleiders en aan
zorgcoördinatoren. Tevens stuurt zij het IB-netwerk aan. Daarnaast organiseert
het samenwerkingsverband voor de intern begeleiders of voor de wijkteams
workshops. Binnenkort staan op de agenda onderwerpen als: 'gesprekken met
kinderen', 'de digitale leerschool' en een presentatie over leerlijnen. Het
samenwerkingsverband toont zich in deze zeer actief naar de scholen.

Het samenwerkingsverband werkt met een meerjarenbegroting waarin het
beleid uit het ondersteuningsplan duidelijk herkenbaar is vertaald in
gekwantificeerde doelstellingen. De meerjarenbegroting op zijn beurt is vertaald
in een gedetailleerde begroting op jaarbasis. Het bestuur streeft ernaar dat
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minimaal na een jaar er een goed verband zichtbaar is tussen de begroting en
het uit te voeren beleid.
De begroting is reëel opgezet, het bestuur bouwt een weerstandsvermogen
geleidelijk op, op basis van kengetallen. Zou er meer personeel in dienst van het
samenwerkingsverband komen dan wordt dit vermogen naar verhouding
verhoogd. De resterende financiën van de oude verbanden Weer Samen Naar
School (WSNS) zijn onder de deelnemende besturen verdeeld.

De wijkteams zijn op weg naar een geïntegreerde aanpak tussen onderwijs en
jeugdhulp. Het samenwerkingsverband heeft een actueel beeld van de
zorgvoorzieningen en zorgaanbieders in de regio en heeft zicht op het
zorgaanbod en de tekortkomingen in het zorgaanbod in de regio. Het
samenwerkingsverband maakt hiertoe, onder meer in het op overeenstemming
gericht overleg, werkbare afspraken met de gemeenten over de afstemming met
jeugdzorgaanbieders, jeugdgezondheidszorg en WMO-zorg gericht op jeugdigen.

Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie
Het samenwerkingsverband heeft zijn missie en visie geformuleerd.
Deze missie is, ook volgens de directie, te algemeen opgesteld en bevat niet een
specifiek Dordtse boodschap. Hetzelfde geldt voor de daarvan afgeleide visie.
Een herziening van zowel de missie als ook de visie staat voor de komende tijd
gepland.

Het organisatieschema van het samenwerkingsverband is inzichtelijk. Binnen het
ondersteuningsteam beschikt elke school over een schoolmaatschappelijk
werker. Deze is de verbinding tussen het ondersteuningsteam en het jeugdteam
binnen de wijken. De gemeente Dordrecht subsidieert nu nog het
schoolmaatschappelijk werk maar het samenwerkingsverband wil overleg over
de overheveling daarvan naar POD.
Binnen de gemeente zijn er drie NT2-klassen voor nieuwkomers, gefinancierd
door de gemeente. De directie van POD wil over deze klassen meer
kennisoverdracht naar de ondersteuningsteams.

De taken en de operationele bevoegdheden van de verschillende organen binnen
het samenwerkingsverband zijn eenduidig belegd, vastgesteld en
bekendgemaakt. Een managementstatuut is beschikbaar. Dit
managementstatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het bestuur aan de directeur
van POD. Het bestuur overlegt met de directeur over de beleidsplannen voor het
komende jaar.
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Het op overeenstemming gerichte overleg met de gemeente Dordrecht voert
POD samen met het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs.
Daarnaast is er regelmatig overleg met aanpalende samenwerkingsverbanden
in het kader van de door de besturen vastgestelde kadernotitie: 'Passend
verbinden van onderwijs en zorg voor jeugd in de Drechtsteden' en deze is
uitgewerkt in een regionale samenwerkingsagenda.

De communicatie naar alle spelers binnen het samenwerkingsverband staat
hoog op de agenda van de directie. Die stelt wel vast dat alle informatie nog niet
overal op de werkvloer is beland. Via nieuwsbrieven en uitbreiding van de
website werkt zij daar hard aan. Met de directie stelt de inspectie vast dat de
scholen nog niet de ouders en andere belanghebbenden op een gedegen wijze
informeren over het passend onderwijs.

Het bestuur is doende binnen korte tijd een raad van toezicht te benoemen. De
bedoeling daarbij is om één persoon te vinden voor de functie van voorzitter van
de beide raden van toezicht van POD en het samenwerkingsverband voor het
voortgezet onderwijs. De beide besturen streven naar een verregaande vorm
van samenwerking, de besturen vergaderen soms gezamenlijk, evenals de
ondersteuningsplanraden. Daarnaast is een beleidsmedewerker in dienst van
beide samenwerkingsverbanden en deze vormt zo de verbinding daartussen.
De directeur zal als directeur-bestuurder benoemd worden en de leden van de
vereniging krijgen een toezichthoudende taak. Al met al zal POD binnen korte
tijd voldoen aan een code goed bestuur. Het bestuur houdt de inspectie van de
komende ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte.

Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg
Een systeem voor kwaliteitszorg en monitoring is in ontwikkeling. De directeur
van POD participeert in een klankbordgroep van de PO-Raad, die de
implementatie van een monitorsysteem begeleidt. De installatie van een
dergelijke monitor moet voor de zomer van 2015 zijn voltooid.
Aan de hand van een excelbestand dat nu (nog) in gebruik is, zal het Loket
binnenkort een eerste evaluatie van zijn werkzaamheden uitvoeren.
Het samenwerkingsverband kan via het instrument 'Transparant' de
ontwikkeling van de leerlingen met een arrangement goed volgen. Hiermee kan
de directie een aantal doelen al voor de zomer van 2015 evalueren.

De terugkoppeling van de besteding van het bedrag per leerling dat de besturen
van het samenwerkingsverband krijgen, is niet geregeld. Volgens de directie ligt
hier een spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van de besturen en die
van het samenwerkingsverband. Een beslissing hierover moet de komende
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tijd zeker genomen worden. Het is en blijft geld dat van het
samenwerkingsverband afkomstig is en waarover het bestuur daarvan eveneens
verantwoording schuldig is.

De tevredenheid van vooral de ouders in de afzonderlijke trajecten is inmiddels
een object van evaluatie. Het Loket bevraagt de ouders daar na afloop van het
traject op. Te zijner tijd zal het samenwerkingsverband alle deelnemers
uitvoerig bevragen. De directie vindt het daarbij van belang dan ook te horen
wat ouders, leerlingen en leraren vinden van de kwaliteit van de
basisondersteuning binnen de scholen.

Voorschriften ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
Daarvoor is het nog nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande
onderdelen opneemt of nader uitwerkt:
• Geheel van ondersteuningsvoorzieningen (artikel 18a WPO, lid 8a);
• Procedures en criteria toewijzing middelen (artikel 18a WPO, lid 8b);
• Procedures en criteria plaatsing leerlingen (artikel 18a WPO, lid 8c);
• Procedure en beleid terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit

s(b)o (artikel 18a WPO, lid 8d);
• Herindicatie zittende so-leerlingen (artikel XVII Wet passend onderwijs, lid

1);
• Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (artikel 18a WPO, lid 8e);
• Groei sbo-leerlingen op peildatum 1 februari (artikel 18a WPO, lid 8g);
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo-scholen (artikel 18a

WPO, lid 8h);
• Groeibekostiging so-scholen (artikel 18a WPO, lid 8i);
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget so-scholen (artikel 18a WPO,

lid 8j).

De directie geeft aan dat na de eerste vaststelling van het ondersteuningsplan er
nog herziening heeft plaatsgevonden. De prioriteiten lagen elders. De directie is
van plan om op korte termijn in overleg met de ondersteuningsplanraad het
ondersteuningsplan te wijzigingen opdat dit dan wel aan de eisen van de wet
voldoet.

Op 27 maart 2015 ontving de inspectie een aangepast ondersteuningsplan
waarin bovenstaande elementen zijn opgenomen. Hiermee zijn de genoemde
lacunes in de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot het
ondersteuningsplan ten tijde van de vaststelling van dit rapport opgeheven.

Naleving wet- en regelgeving2.3
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Programmatisch handhaven
Bij het bevorderen van de naleving van wettelijke regels, gebruikt de inspectie
ook het uitgangspunt van ‘programmatisch handhaven’ (Jaarwerkplan 2014).
Jaarlijks kiest de inspectie een aantal onderdelen van wet- en regelgeving die
gericht aandacht krijgen. Onderstaande tabel bevat de onderdelen die voor het
schooljaar 2014/2015 zijn vastgesteld voor de controle op de naleving door de
samenwerkingsverbanden. Per onderdeel toont de tabel of het
samenwerkingsverband aan de voorschriften voldoet.

Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende

•

•

•

•

N.1 De tijdige (hernieuwde) vaststelling van het
ondersteuningsplan en het insturen aan de
inspectie - De artikelen 18a, tiende lid, WPO en
17a tiende lid, WVO.

N.2 De naleving van de regels met betrekking tot de
(hernieuwde) vaststelling van het
ondersteuningsplan en de instemming van de
ondersteuningsplanraad - De artikelen 18a,
zevende lid, WPO en 17a, zevende lid, WVO en
artikel 14a WMS.

N.3 Het ondersteuningsplan wordt niet eerder
vastgesteld dan nadat overleg (oogo) heeft
plaatsgevonden met gemeente(n) en met het
samenwerkingsverband, waarvan het gebied
(gedeeltelijk) samenvalt - De artikelen 18a,
negende lid, WPO en 17a, negende lid,WVO.

N.4 Het deskundigenadvies - De artikelen 18a, elfde
lid WPO jo artikel 34.8. Besluit bekostiging WPO
en 17a WVO, twaalfde lid jo artikel 15a
Inrichtingsbesluit WVO.
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In zijn reactie d.d. 14 juli 2015 deelt het bestuur mee dat het de bevindingen uit
dit rapport bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de
volgende wijze zal betrekken of al heeft betrokken.

Het bestuur onderkent dat de missie en visie nog te algemeen zijn
geformuleerd; deze moet het meer op de situatie in Dordrecht toespitsen. Dit
geldt ook in zijn algemeenheid voor de doelen zoals nu verwoord in het
ondersteuningsplan. Het bestuur is het dus eens met de opmerkingen die de
ondersteuningsplanraad hierover heeft gemaakt. Het bestuur zal dit meenemen
bij de aanpassingen die in het ondersteuningsplan al zijn en nog zullen worden
aangebracht. Het ondersteuningsplan is verder zodanig aangepast dat het aan
alle wettelijke voorschriften voldoet.

Wat betreft de terugkoppeling van de besteding van het bedrag per leerling dat
alle scholen van het samenwerkingsverband ontvangen, kan het bestuur melden
dat er een format is ontwikkeld dat in het najaar van 2015 voor de scholen
beschikbaar is. Via dit format verantwoorden de scholen zich over de inzet van
de middelen.

Er is inmiddels een raad van toezicht benoemd, vooralsnog bestaand uit een
voorzitter en een lid. Beiden gaan in overleg met het bestuur nog op zoek naar
een derde lid. Er is een concepttoezichtkader opgesteld dat door de raad van
toezicht in een bestuurlijk overleg is besproken met de bestuurders van primair
en voortgezet onderwijs gezamenlijk.

REACTIE VAN HET BESTUUR3
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