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De Inspectie van het Onderwijs voerde een kwaliteitsonderzoek uit bij
het 'Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek
U.A.'. Binnen de gemeenten Oostzaan, Zaanstad en Wormerland vormen
acht schoolbesturen met in totaal dertien 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 SWV VO 2014-2018 (vastgesteld, zonder datum);
• Statuten (10 september 2013);
• Kwaliteitszorgdocument VO 2706 (2 april 2015);
• Schoolmaatschappelijk werk als verbinding tussen onderwijs en

jeugdteams (definitief, 10 december 2014);
• POVO brochure 2015, de delen 1, 2 en 3 (oktober 2014);
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• Begroting 2015 (17 december 2014);
• Jaarrekening september 2013 - december 2014 (definitief, 10 april 2015);
• CONCEPT Akte van statutenwijziging swv Passend Onderwijs VO

Zaanstreek U.A. (2 april 2015);
• Website samenwerkingsverband (www.swvzaanstreek.nl, geraadpleegd op

22 april 2015);
• Kengetallen samenwerkingsverband (www.passendonderwijs.nl,

geraadpleegd op 22 april 2015).

Hierna vond op 23 april 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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Door de betrokkenheid en het enthousiasme bij alle deelnemers en de daaruit
geresulteerde ontwikkelingen, behoort het 'Coöperatief Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO Zaanstreek U.A.' (hierna: samenwerkingsverband vo
Zaanstreek) tot de voorhoede van de samenwerkingsverbanden voor voortgezet
onderwijs (vo). Samenwerkingsverband vo Zaanstreek steekt al langere tijd
energie in het realiseren van een nieuwe dynamiek: scholen voelen zich
probleemeigenaar van passend onderwijs en implementeren een
netwerkbenadering waarbij participanten elkaar weten te vinden. Het
samenwerkingsverband wil met zijn inspanningen een belangrijke bijdrage
leveren aan onderwijs en jeugdhulp in zijn regio. Er is ruime aandacht voor
reflectie op alle niveaus, zowel op de uitvoering van de plannen als op de doelen
die het samenwerkingsverband stelt en de koers die het wil varen. Hierbij geven
alle gesprekspartners van de inspectie blijk van het vermogen buiten bestaande
kaders te denken. Bestuur en management benadrukken dat zij deel uitmaken
van een organisatie die leert. De kwaliteitszorg als instrument neemt daarbij een
belangrijke plaats in. In de praktijk vallen de heldere procedures op, die goed
zijn geborgd. Er is minder sprake van bureaucratie dan voor de invoering van
passend onderwijs. Scholen kijken nu beter naar de ondersteuningsbehoefte van
de leerling en laten zich minder leiden door een diagnose.

Ook voor de governance is aandacht. Daarbij gaat het vooral over ‘rolhygiëne’ in
de aansturing en het toezicht. Het samenwerkingsverband wil de taken en rollen
helder onderscheiden en verwachtingen naar elkaar uitspreken over de invulling
van die rollen. Ook de ondersteuningsplanraad levert een waardevolle bijdrage.

De grootste opdracht waar het samenwerkingsverband voor staat, is de
implementatie van het beleid rond het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
en het praktijkonderwijs (pro). Het samenwerkingsverband wil hier niet kiezen
voor een pragmatische aanpak, maar voor een beleidsrijke invulling. Dat
betekent niet kiezen voor de route ‘een beetje minder met minder middelen’,
maar nadenken over voor welke doelgroep leerlingen het
samenwerkingsverband welk resultaat wil bereiken, en welke activiteiten daarbij
horen.

De inspectie noemt enkele aandachtspunten voor het samenwerkingsverband:

BEVINDINGEN2
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• De directeur van het samenwerkingsverband zou nog meer een
faciliterende rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van de
medezeggenschap.

• Versterk de kwaliteitszorg door nadrukkelijker tijd te nemen voor een
zorgvuldige analyse, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering beter in staat zijn de goede keuzes te maken.

• Pak de inpassing van lwoo en pro nu al aan. Verken de ruimte en ga na
waar mogelijkheden liggen te experimenteren om op toekomstige
vraagstukken een goed antwoord te hebben.

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

Kwaliteitsaspect 1: Resultaten
Het samenwerkingsverband kan laten zien dat het voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben passende ondersteuningsvoorzieningen weet te
organiseren. In een overzicht presenteert het samenwerkingsverband per
voorziening de aantallen aanvragen, het aantal toewijzingen en afwijzingen, en
laat het zien dat de doorloopsnelheid van de afhandeling hoog is. Het is niet
duidelijk wat de afspraken zijn over de herindicatie van de zittende leerlingen in
het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de periode augustus 2014 t/m juli
2016. Het samenwerkingsverband geeft aan dat door de zorgplicht de scholen
zich meer 'probleemeigenaar' voelen en dat problematiek minder snel onder de
oppervlakte blijft. Het gevolg is - afgezien van enige onwennigheid - dat eerder
bestaande schotten verdwijnen, de betrokkenen sneller kunnen acteren en er
een grotere bereidheid is tot een integrale aanpak.

Het samenwerkingsverband heeft een eerste jaarrekening opgesteld. Een
uitdaging voor de volgende jaarrekening is om meer aandacht te besteden aan
de verklaring van de verschillen tussen de realisatie en de begroting. Dit kan
ook een eventuele aanpassing van beleid en de bijbehorende
meerjarenbegroting en/of de jaarbegroting verduidelijken. In het
ondersteuningsplan ontbreken de afspraken over de groeibekostiging van de
vso-scholen en over de overdracht van de bekostiging bij een ontoereikend
budget bij de vso-scholen.

Behalve naar de aandacht voor het vergroten van vaardigheden van alle
medewerkers is in dit eerste jaar van passend onderwijs de aandacht vooral
gegaan naar de ontwikkeling van goede en bruikbare processen. De vraag of de
aanpak effectief is, krijgt nu volop aandacht. Op dit punt merkt de inspectie op
dat meer aandacht voor een goede analyse van de aanpak belangrijk is. Deze

Toelichting2.2
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analyse moet zijn gestuurd door de vraag of het gemeten effect nu resultaat is
van het beleid van het samenwerkingsverband of is veroorzaakt door andere
invloeden. Juist voor de scholen is een goede evaluatie nodig om de keuzes te
bepalen voor de aanpak.

Het samenwerkingsverband zoekt actieve samenwerking en verbinding met
gemeenten, bijvoorbeeld bij de inrichting van jeugdteams. Partijen proberen de
aansluiting tussen schoolmaatschappelijk werk en jeugdteams uit in een pilot. In
zogenaamde 'Roadshows' presenteren de jeugdteams zich voor een breed
publiek. Er is een vangnet ingericht voor leerlingen die hulp nodig hebben.
Omdat de partners graag op dossiers willen kunnen 'doorpakken' zijn taken
helder gemandateerd. Er bestaan bijvoorbeeld goede afspraken tussen het
samenwerkingsverband, de leerplicht en de GGD. Er zijn ambities om het
aanbod voor leerlingen met bepaalde onderwijsbehoeften gezamenlijk te
adresseren.

Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan vastgesteld voor de
periode van vier jaar, maar geeft ook aan dat het van belang is om in 2016 de
gemaakte keuzes te evalueren en eventueel aan te passen. Het
samenwerkingsverband wil de Zaanse leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs
laten volgen op de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Om
dit te kunnen realiseren streeft het samenwerkingsverband naar een versterking
van de ondersteuningsmogelijkheden door de scholen. De inspectie stelt vast
dat de inspanningen die bij een dergelijke keuze zijn te verwachten, doorklinken
bij alle gesprekken die de inspectie voerde. Een voorbeeld hiervan is het
enthousiasme over de manier waarop docenten werken aan vergroting van hun
vaardigheden, het ontstaan van korte lijnen waardoor de bereikbaarheid van de
deskundige vergroot is, de vermindering van de bureaucratie en de
laagdrempeligheid bij degenen die ondersteuning kunnen bieden.
De organisatie van het samenwerkingsverband is helder, het is duidelijk waar
taken en operationele bevoegdheden zijn belegd. Het georganiseerd overleg
binnen de organen van het samenwerkingsverband, zoals het
zorgcoördinatorenoverleg en de ontwikkelgroep, is voldoende gericht op
realisatie van het beleid en op de samenhang tussen de taken van het
samenwerkingsverband. Het functioneel overleg richt zich zowel op de inhoud
als op de planning, en op de uitvoering en evaluatie van taken. Actuele
inhoudelijke thema's zijn onder meer de inpassing van lwoo en pro in passend
onderwijs - het samenwerkingsverband kiest niet voor opting out - de
samenwerking tussen ondersteuning op school en thuis en het aanbod voor
hoogbegaafden.
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De advisering over toewijzing van ondersteuning is belegd bij de Commissie
voor Toewijzing en Advies (CTA). Het samenwerkingsverband heeft zich intensief
bezig gehouden met het ontwerp van een nieuwe procedure voor aanmelding
van leerlingen die van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
overstappen. Het verschil in niveau van basisondersteuning tussen de scholen
voor basisonderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs kan leiden tot
fricties. Om die reden is driehoeksoverleg met zorgcoördinator, basisschool en
afdelingsleider van de brugklas ingesteld ten behoeve van een 'warme
overgang'. Daarnaast investeert het samenwerkingsverband op een goede
overgang naar het vervolgonderwijs, in het bijzonder voor leerlingen die naar
het mbo overstappen.
De procedure en de criteria voor plaatsing van leerlingen op vso-scholen zijn
niet duidelijk en daarom verdient het aanbeveling deze nader uit te werken.
Een aandachtspunt dat het samenwerkingsverband zelf benoemt en dat op de
agenda staat, is de informatievoorziening aan ouders; deze voelen zich nog
onvoldoende geïnformeerd. Er zijn wel ouderavonden georganiseerd, maar dat
blijkt niet voldoende te zijn.

Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband is in opbouw. Meerdere
organen van het samenwerkingsverband hebben een rol in de bewaking van de
kwaliteit en ontwikkelen activiteiten in het kader van kwaliteitszorg. Het
samenwerkingsverband wil uitgaan van resultaten van beleid. Er is veel
aandacht voor monitoring van resultaten, maar omdat de doelen niet steeds in
duidelijke, meetbare resultaten zijn beschreven en het in veel gevallen aan een
heldere analyse ontbreekt, is het formuleren van een gerichte aanpak voor
verbetering van resultaten lastig.
De gegevens die DUO levert waren voor het samenwerkingsverband geen
verrassing. Het hoge aantal lwoo/pro-leerlingen is een onderwerp dat al diverse
malen besproken is met de directeuren van de betrokken scholen binnen het
samenwerkingsverband.

Het is de inspectie duidelijk dat er plannen zijn voor zelfevaluaties na 1 augustus
2015. Een jaarrekening voor de periode september 2013 - december 2014 is
vastgesteld.

Voorschriften ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.

Naleving wet- en regelgeving2.3
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Daarvoor is het nog nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande
onderdelen opneemt of nader uitwerkt:
• Herindicatie zittende vso-leerlingen (artikel XVII Wet passend onderwijs,

lid 2);
• Groeibekostiging vso-scholen (artikel 17a WVO, lid 8g);
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget vso-scholen (artikel 17a

WVO, lid 8h).

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. 8 september 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.

Kwaliteitsaspect 1: Resultaten
• Herindicaties zittende leerlingen: met de scholen voor vso is afgesproken

dat zij de aanvragen voor herindicaties gespreid over het komende jaar
zullen indienen bij het samenwerkingsverband.

• Afspraken over de groeibekostiging zijn inmiddels gemaakt.

Kwaliteitsaspect 2: management en organisatie
• Het rapport vermeldt dat de procedure en de criteria voor plaatsing van

leerlingen op vso-scholen niet duidelijk zijn. Dit herkent het bestuur niet
als zodanig. Het samenwerkingsverband werkt vanuit
ondersteuningsbehoeften en niet vanuit criteria. Er wordt gekeken naar
het integrale beeld van een leerling. De scholen zijn daar volgens het
bestuur goed mee bekend. Wellicht heeft dit aandachtspunt betrekking
op de plaatsing van leerlingen uit het po in het vso. Daarbij herkent het
bestuur wel het beeld dat de procedure en toelaatbaarheid niet altijd
duidelijk zijn voor de afleverende school. Het bestuur zal daaraan in de
povo-procedure voor de aanmeldingen in 2016 specifiek aandacht
besteden.

Naleving wet- en regelgeving:
• Herindicaties: zie boven;
• Groeibekostiging: afspraken zijn gemaakt;
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget vso is onderdeel van de

afspraken naar aanleiding van de groeibekostiging.
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