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Samenvatting
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland minstens één keer in de vier jaar. Dit jaar
was het bestuur van ‘Stichting VO2305’ (SWV VO IJssel-Vecht) aan de
beurt. Onder deze stichting valt het samenwerkingsverband passend
onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Zwolle,
Kampen, Dronten, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Hattem,
Oldebroek, Heerde, Olst-Wijhe en Raalte. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passend onderwijs aan ongeveer
23.000 leerlingen.
We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een samenwerkingsverband 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.

VIERJAARLIJKS ONDERZOEK
SAMENWERKINGSVERBAND
Onderzoeksnummer: 293006

Het onderzoek is uitgevoerd bij
Stichting VO2305
Bestuursnummer: 21639
Uitvoeringsperiode onderzoek:
8 en 14 juni 2017
Datum definitief rapport:
3 oktober 2017

Wat gaat goed?
Het samenwerkingsverband kent een sterk decentraal beleid, waarbij de
schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste aspecten
van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband ondersteunt de
schoolbesturen bij het nakomen van hun zorgplicht passend onderwijs.
Door het eigenaarschap bij de schoolbesturen te leggen, zijn deze zich
meer bewust van hun (on)mogelijkheden en van de financiële gevolgen
van een verwijzing naar specialistische arrangementen zoals het
voortgezet speciaal onderwijs (vso). Door dit bewustzijn hoopt het
bestuur van het samenwerkingsverband de vereveningsopdracht, die bij
de start van passend onderwijs is opgelegd, te behalen.
De keuze voor decentraal beleid leidt ertoe dat het samenwerkingsverband niet altijd scherp op het netvlies van betrokkenen staat. Het is
vaak het beleid van de school dat op de voorgrond staat en daardoor de
aandacht krijgt. Desondanks weten ouders en andere betrokkenen bij
vragen over passend onderwijs steeds vaker het samenwerkingsverband
te vinden.
Alle schoolbesturen hebben een variëteit van ondersteuningsarrangementen ontwikkeld waardoor men kan inspelen op ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Een open houding en een grote inzet van
alle betrokkenen heeft ertoe geleid dat de schoolbesturen binnen het
samenwerkingsverband ontwikkelingen borgen en doorontwikkelen.
Het samenwerkingsverband gebruikt Kindkans als registratiesysteem
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voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door het
gebruik van dit leerlingregistratiesysteem is de bureaucratie tot een
minimum beperkt, want alle communicatie over een leerling verloopt
via dit systeem.
Wat moet beter?
Omdat het bestuur van het samenwerkingsverband erin slaagt op alle
standaarden van de inspectie voldoende basiskwaliteit te laten zien,
geven wij geen verplichtende opdrachten.
Wat kan beter?
Het bestuur van het samenwerkingsverband geeft aan dat leren en
ontwikkelen twee belangrijke principes van het beleid zijn. Voor
betrokkenen in het samenwerkingsverband is echter niet altijd
duidelijk waar bepaalde expertise aanwezig is. Het in kaart brengen van
expertise en professionele uitwisseling hierover tussen scholen is aan
te bevelen.
Door aan te sluiten bij ambities of een ontwikkelplan van een
schoolbestuur is het mogelijk meer zicht te krijgen op de effecten van
het beleid. Dit vraag om een duidelijke omschrijving van doelen en de
gewenste situatie.
De afstemming met gemeenten over de inzet van jeugdhulp is lastig
vanwege het aantal jeugdzorgmedewerkers en instellingen. Een
aandachtsfunctionaris per school zou de snelheid van handelen ten
goede komen.
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1. Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van ‘Stichting VO2305’. De centrale onderzoeksvraag voor een
vierjaarlijks onderzoek 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 standaarden 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 kwaliteitsonderzoek. De beoordelingen in dit rapport moeten dan ook worden
gezien vooruitlopend op het in werking treden van het waarderingskader 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, resultaatgegevens 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
en toezichthoudend bestuur en met de coördinator van het samenwerkingsverband.

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages
worden weergegeven:

G

goed

V

voldoende

O

onvoldoende

Onderzoeksactiviteiten
Op de eerste dag van het onderzoek, 8 juni 2017, voerden wij een aantal
rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van verschillende
geledingen binnen het samenwerkingsverband. We spraken met een
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen, functionarissen werkzaam
binnen de jeugdhulpverlening of gemeenten, en enkele schoolleiders
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van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hoewel de ondersteuningsplanraad niet apart was uitgenodigd,
nam wel een lid daarvan deel aan de gesprekken, vanuit zijn rol als
ouder vanuit de aangesloten scholen.
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 coördinator het
definitieve onderzoeksplan vast voor de tweede dag van het onderzoek
op 14 juni 2017. Het bestuur heeft daarbij geen specifieke onderwerpen
benoemd. Het eerste gesprek op de tweede dag ging vooral over de
financiële situatie van het samenwerkingsverband, inclusief de
ondernomen activiteiten om de opgelegde verevening te halen.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande gesprekken.
Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het inspectieonderzoek,
geven we in het volgende hoofdstuk onze oordelen en conclusies weer
en lichten we 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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2.

Bestuur
Resultaten, kwaliteitszorg en financiële continuïteit

In dit hoofdstuk geven we onze onderzoeksuitkomsten weer op
bestuursniveau, dat wil zeggen: onze oordelen op de standaarden
binnen de kwaliteitsgebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en
Financieel beheer.

2.1

Conclusie

Wij concluderen dat ‘Stichting VO2305’ op de gehanteerde standaarden
een zodanige kwaliteit weet te realiseren dat op alle standaarden het
oordeel voldoende van toepassing is.
De decentrale aanpak die het eigenaarschap bij de schoolbesturen legt,
is bedoeld om de forse vereveningsopdracht te halen. En hoewel
medewerkers op de werkvloer de invoering van passend onderwijs nog
vaak als bezuiniging ervaren, heeft de transparantie over de ondersteuningsmiddelen geleid tot een meer bewust omgaan bij het verwijzen
van leerlingen.
De schoolbesturen zijn zich bewust van de cruciale rol van de leraren en
geven aandacht aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de
basis- en extra ondersteuning.
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 samenwerkingsverband 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.

Onderwijsresultaten

O

OR1 Resultaten

V

G

●

Het samenwerkingsverband realiseert een dekkende ondersteuningsstructuur door aan te sluiten bij de vraag van de leerling.
Het aantal thuiszitters is bekend en vrij stabiel. Bij de thuiszitterstafel
met alle leerplichtambtenaren bespreekt het samenwerkingsverband
deze leerlingen. Helaas is vanwege de complexe problematiek binnen
de driehoek leerling-gezin-school niet altijd sprake van een succesvolle
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terugleiding naar school. Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal
huidige thuiszitters niet verwijtbaar is aan het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband streeft ernaar meer betrokken te zijn bij de
afgifte van vrijstellingen. Vaak zijn gemeenten niet of onvoldoende op
de hoogte van de mogelijkheden van de scholen.
Passend onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van de leraar. Soms
ervaren ouders dat de aanmelding van hun kind moeizaam verloopt,
dat men weerstand voelt en dat je als ouders je mondig moet durven op
te stellen. Daarbij komt ook dat de informatie vanuit het primair
onderwijs soms summier is; een aandachtspunt dat door de werkgroep
po-vo opgepakt is. Vanwege het financiële aspect zijn scholen
voorzichtig bij het aannemen van leerlingen. Tegelijkertijd dwingt de
financiële prikkel scholen nog eens goed na te denken over de
ondersteuning die een leerling nodig heeft en de verantwoordelijkheid
die de school heeft.
De commissie Toewijzing probeert een beeld te krijgen van de kwaliteit
van de ondersteuning op de scholen. De commissie bezoekt daartoe
scholen en bespreekt zo nodig het aantal verwijzingen. Met name de
kwaliteit van het ontwikkelingsperspectief verdient bij een aantal
scholen aandacht.
De scholen gebruiken Kindkans voor de aanmelding van leerlingen en
het samenstellen van een dossier. Scholen zijn positief over het gebruik
van Kindkans. De bureaucratie is hierdoor beperkt.
Een aandachtspunt is de terugstroom van mbo naar vso en de financiële
gevolgen hiervan.
De ondersteuningscoördinatoren geven aan dat de loyaliteit groot is en
dat je met een vraag bij andere collega’s terecht kunt. De ondersteunings
coördinatoren willen meer aandacht voor professionele ontmoeting,
het uitwisselen van ervaringen en het sparren over casuïstiek.
Ten aanzien van de samenwerking met jeugdzorg valt nog winst te
behalen. Vaak duurt het erg lang voordat de inzet van jeugdhulp
geëffectueerd is. Overigens wisselt dat per organisatie en per gemeente.
Opvallend is dat de medewerkers vanuit de jeugdhulp niet allemaal op
de hoogte zijn van het functioneren van het samenwerkingsverband.
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2.3

Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg en ambitie

O

V

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

G

Het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van het samenwerkingsverband, komt voldoende overeen met het beeld van de inspectie.
Het kwaliteitsbeleid van de aangesloten scholen bepaalt de kwaliteit
van het samenwerkingsverband. Om een beeld te krijgen van de
kwaliteit legt de coördinator de scholen in een monitorbrief drie
vragen voor:
• Zit de leerling op de juiste plek?
• Komt de euro op de juiste plek?
• Is de routing op orde?
Deze vragen vormen de basisinformatie voor het monitorverslag.
Het samenwerkingsverband kent een open houding en een grote inzet
van alle betrokkenen. De beleidsruimte van de schoolbesturen heeft er
toe geleid dat er tal van ondersteuningsarrangementen zijn ontstaan;
deels voortbouwend op eerdere initiatieven en deels voortkomend uit
nieuwe inzichten.
In de notitie ‘Van eendimensionaal naar meerdimensionaal’ beschrijft
het bestuur van het samenwerkingsverband zijn zienswijze over het
intern toezicht en de code goed bestuur. Dit is een zienswijze die
afwijkt van de huidige wet- en regelgeving. Het bestuur geeft aan op
welke punten het afwijkt van de code goed bestuur. De inspectie wijst
erop dat de governance inrichting van de samenwerkingsverbanden
moet voldoen aan de wettelijke eisen. Een van deze eisen is dat er een
deugdelijke scheiding moet zijn tussen de functies bestuur en intern
toezicht. Gezien de politieke en maatschappelijke aandacht voor de
code goed bestuur zal het bestuur deze ontwikkelingen aandacht
blijven geven en handelen op grond van nieuwe inzichten.
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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.

Financieel beheer

V
O

FB1 Continuiteit

V
●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

De standaarden Continuïteit en Rechtmatigheid beoordelen we beide
als voldoende. Het Financieel beheer is dan ook beoordeeld als
voldoende.
Continuïteit
De financiële continuïteit van het samenwerkingsverband beoordelen
we op basis van onderliggend onderzoek als voldoende.
Het samenwerkingsverband is per 1 augustus 2014 opgericht. De meest
recente jaarrekening is de jaarrekening 2015 die de periode 1 augustus
2014 tot en met 31 december 2015 beslaat. Wij hebben voor het
onderzoek gebruik gemaakt van deze jaarrekening en van de meerjarenbegroting 2016/17-2020/21. Betreffende stukken geven een duidelijk en
transparant beeld van de inkomsten en uitgaven van het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband streeft naar een resultaat van nul euro. Er
wordt een basisreserve van 250.000 euro aangehouden. Eventuele
tekorten gaan ten laste van deze reserve. Als de reserve onder de 250.000
euro daalt, wordt dit tot 250.000 euro aangevuld uit het resultaat. Een
eventueel hoger resultaat verdeelt het bestuur onder de deelnemende
schoolbesturen.
Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel voeren
wij zo nodig het gesprek over de manier waarop besturen hun
middelen ten goede laten komen aan het onderwijs. Bij dit samenwerkingsverband hebben we in positieve zin gesproken over de zeer
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beperkte overhead waarmee het samenwerkingsverband is ingericht.
Zowel het bestuur als het intern toezicht zijn onbezoldigd. Daardoor
kunnen vrijwel alle middelen die het samenwerkingsverband ontvangt
ingezet worden voor de ondersteuning van leerlingen.
Rechtmatigheid
We hebben de standaard Rechtmatigheid voor het samenwerkingsverband als voldoende beoordeeld. 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. In het onderzoek bij het
samenwerkingsverband 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 voldoende
bestuurd en aangestuurd wordt. Wel moet het bestuur structureel
aandacht besteden aan het bevorderen van een (meer) onafhankelijk
intern toezicht. Een belangrijk onderdeel daarvan is een toezichtkader
dat houvast biedt bij het volgen en oordelen over de doelen van het
samenwerkingsverband.
Dit betekent dat de inspectie bij dit samenwerkingsverband voor het
vervolgtoezicht op de kwaliteit niet afwijkt van de reguliere termijn van
vier jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de
inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht 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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3. Reactie van het bestuur
In zijn reactie d.d. 20 juni 2017 schrijft het bestuur dat het kwaliteitsonderzoek als zeer prettig is ervaren en dat het bestuur ook van de
deelnemers aan de rondetafelgesprekken eenzelfde reactie heeft
ontvangen.
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft kennis genomen van
de rapportage en geeft aan de hand van de volgende thema’s aan hoe
het aan die thema’s verder vorm en inhoud gaat geven.
Governance
De inspectie stelt voor het thema governance opnieuw te agenderen in
de bestuurlijke gremia van het samenwerkingsverband. De inspectie is
op de hoogte van de opvattingen van het bestuur, zoals ook neergelegd
in de notitie “van eendimensionaal naar meerdimensionaal”. Het
bestuur constateert dat naar aanleiding van de motie Ypma c.s. de
brancheorganisatie volop bezig is na te denken over het governance
vraagstuk. En ook in de onlangs aangenomen motie Becker c.s.
(34725VIII nr. 12) wordt de regering verzocht “ervoor te zorgen dat er
onafhankelijk toezicht komt bij ieder samenwerkingsverband”.
Het bestuur wil aan de hand van ook de handreiking van de sectorraden
po en vo (“Vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij
passend onderwijs”) opnieuw het gesprek onder elkaar voeren. Het
bestuur wil echter eerst de resultaten van de brancheorganisatie en de
reactie van de regering op de voornoemde motie afwachten.
Afstemming gemeenten
Door de schoolbesturen (zowel po als vo) in Zwolle is een extern
deskundige ingehuurd om de bestuurlijke impasse tussen onderwijs en
gemeente vlot te trekken. Dit is goed opgepakt en er ligt inmiddels een
gezamenlijke ontwikkelagenda. In de andere gemeenten is er goed
contact tussen gemeenten en het onderwijs, bijvoorbeeld in de
onderwijskamer Salland of de inzet in de school van jeugdhulp in
Dronten.
In de vergaderingen van het algemeen bestuur zullen de schoolbesturen
elkaar vaker informeren over de lokale uitwerkingen, waarbij het
bestuur dan ook de gemeenten zal betrekken. De aanwezigheid van
jeugdhulp in de school staat dan sowieso op de agenda.
Kwaliteitsbeleid
Het bestuur pakt de suggestie van de inspectie op om in de jaarlijkse
monitorgesprekken nadrukkelijk aandacht te schenken aan de ambities
van de schoolbesturen, de wijze waarop ze die ambities willen
realiseren en de inzet van ondersteuningsmiddelen om dit mede te
faciliteren. Verder wil het bestuur aandacht geven hoe de aangesloten
schoolbesturen het samenwerkingsverband informeren. Ook wil het
meer aandacht schenken aan de mate van tevredenheid van ouders.
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Expertise
Het samenwerkingsverband kent een expertisenetwerk waarin
ondersteuningscoördinatoren en bijvoorbeeld orthopedagogen elkaar
ontmoeten en kennis delen over de ondersteuningsstructuur op hun
school. Daarnaast bespreekt het netwerk casuïstiek en kan het ook
gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband adviseren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd door een werkgroep
“Prikkels” en een werkgroep “Wat werkt”.
Het bestuur van het samenwerkingsverband zal aandacht geven aan het
versterken van inzicht over de aanwezige expertise.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000
t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060

