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Samenvatting 

Tenminste eens in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-
Nederweert onderzocht of het samenwerkingsverband de aan hem 
opdragen wettelijke taken uitvoert en de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs realiseert. Daarnaast hebben we 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband op orde is en of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer (zie Onderzoekskader 2021, bijlage 1). 
 
Context 
De inspectie heeft het samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert 
PO3103 in 2016 voor het laatst onderzocht. Het kwaliteitsbeeld was 
toen niet positief maar een vervolggesprek later dat jaar heeft ertoe 
geleid dat er voldoende vertrouwen was in het gepleegde herstel en 
wij constateerden dat een vervolgonderzoek op korte termijn niet 
nodig was. 
 
Het samenwerkingsverband kent een stichtingsstructuur met een 
toezichthoudend bestuur en een directeur met mandaat voor de 
dagelijkse bestuurlijke taken. Ten tijde van het onderzoek is het 
bestuur in een afrondende fase voor een nieuwe bestuursstructuur. 
 
Het aantal leerlingen dat een speciale onderwijsvoorziening bezoekt 
(sbo of so) ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde. Het 
samenwerkingsverband investeert in zoveel mogelijk ondersteuning 
binnen het reguliere onderwijs. In de afgelopen jaren is het 
samenwerkingsverband gaan investeren in het ontwikkelen van eigen 
kennis en expertise op het gebied van passend onderwijs in plaats van 
die in te huren bij derden. Professionals van verschillende 
schoolbesturen werken samen in de interne ondersteuningsteams 
(IOT en IOT-plus) waardoor alle scholen snel en gericht advies en 
begeleiding kunnen krijgen. 
 
De financiële middelen van het samenwerkingsverband worden voor 
een groot deel rechtstreeks aan de schoolbesturen verstrekt en op 
basis van bestuursgesprekken en koersplannen door de 
schoolbesturen verantwoord. 
  

Bestuur: 
Stichting Samenwerkingsverband PO 
Weert-Nederweert PO3103 
Bestuursnummer: 
21696 
 

Gemeenten binnen de regio: 
Weert, Nederweert 
 

Aantal aangesloten schoolbesturen 
en scholen: 
elf schoolbesturen met in totaal 
achtentwintig scholen waaronder een 
voor speciaal basisonderwijs en zes 
voor speciaal onderwijs 
 
Totaal aantal leerlingen in de regio: 
ruim 4800 

Scholen waarbij we verificatie-
activiteiten hebben uitgevoerd: 

• KEC Weert / sbo het Palet 
(00LS|C1) 

• KEC Weert / so 
Widdonckschool (18CZ|02) 

• Brede School Moesel (09VZ|C1) 
• Montessorischool Weert 

(21VR|C1) 
 

Onderzoeksperiode: 
oktober en november 2022 
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Wat gaat goed? 
Ondersteuning op de scholen op hoog niveau 
Een van de kenmerken van het samenwerkingsverband is dat het de 
visie uitdraagt dat leerlingen in de eigen regio naar school moeten 
kunnen gaan. Om dit te bereiken stimuleert het de besturen de 
ondersteuning op de scholen op een hoog niveau te houden door het 
bieden van expertise, advisering en scholing. 
De schoolbesturen die aan het samenwerkingsverband deelnemen 
werken goed samen. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat er voor alle 
leerlingen een passende plaats, thuis nabij, in het onderwijs is, 
ongeacht op welke school van welk bestuur. 
 
Tevredenheid over ondersteuning 
De scholen kunnen met vragen over extra ondersteuning aan hun 
leerlingen terecht bij de interne ondersteuningsteams en het Loket 
Passend Onderwijs. Deze ondersteuning wordt positief gewaardeerd 
door mensen die wij hebben gesproken. 
 
Thuiszitters goed in beeld 
Er zijn heel weinig thuiszitters omdat scholen nadrukkelijk inzetten op 
het voorkomen ervan. Wanneer leerlingen helemaal geen onderwijs 
meer volgen, is er over het algemeen sprake van ingewikkelde 
problematiek, soms op meer dan één vlak. Positief opgevallen is de 
creativiteit waarmee maatwerk wordt aangeboden vanuit de scholen. 
  
Er is sprake van deugdelijk financieel beheer 
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden van passend 
onderwijs. 
Van besturen die een publiek vermogen hebben dat boven de 
signaleringswaarde ligt, wordt verwacht dat zij dit vermogen uiterlijk 
in 2023 afbouwen tot onder de signaleringswaarde. Uit het jaarverslag 
over 2021 blijkt dat het bestuur voornemens is het bovenmatig 
publiek vermogen af te bouwen. 
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Wat kan beter? 
Formuleren van beoogde resultaten 
Het bestuur kan duidelijker benoemen welke resultaten het bij de 
doelen wil bereiken. Dat helpt het bestuur om bij de verantwoording 
in het jaarverslag beter te laten zien of de ontwikkelingen ook leiden 
tot de gewenste (tussen)resultaten. 
 
Vastleggen goede cultuur van samenwerken 
Schoolbesturen en scholen werken goed samen maar dit is nog niet 
duidelijk vastgelegd. Nu gaat het goed en is dat het beste moment om 
het ook op te schrijven.   
 
Wat moet beter? 
Advies van deskundigen verbeteren 
Het samenwerkingsverband laat zich bij het nemen van een besluit 
over een toelaatbaarheidsverklaring adviseren door twee 
deskundigen. De wet bevat voorschriften over de deskundigheid van 
de eerste en die van de tweede deskundige. Zo moet de tweede 
deskundige deskundig zijn op het gebied van de ondersteuningsvraag 
van de leerling. Dat past het samenwerkingsverband niet altijd goed 
toe. Het bestuur moet dit verbeteren. 
 
Verantwoording intern toezicht nog beperkt 
Met de gegevens die het kwaliteitszorgsysteem oplevert, kan het 
toezichthoudend bestuur in het jaarverslag nadrukkelijker 
uiteenzetten hoe hij het toezicht op een doelmatige besteding van 
rijksmiddelen heeft uitgevoerd en hoe hij oordeelt over de 
doelmatigheid waarmee het samenwerkingsverband, de scholen en 
de schoolbesturen de ondersteuningsmiddelen inzetten. Daarnaast 
kan het toezichthoudend bestuur duidelijker uiteenzetten hoe hij het 
bestuur ondersteunt bij beleidsvraagstukken (de adviesrol) en welke 
resultaten hij met het toezicht heeft bereikt. 
 
Vervolg 
Omdat we vertrouwen hebben in het bestuur van dit 
samenwerkingsverband wijken wij niet af van het gewone toezicht. 
Dit betekent dat we het samenwerkingsverband over vier jaar weer 
bezoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Realisatie passend onderwijs Realisatie passend onderwijs 

RPO1 Dekkend netwerk van voorzieningen ● 

RPO2 Regionale samenwerking ● 

RPO3 Advisering en beoordeling toelaatbaarheid ● 

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

BKA1 Visie, ambities en doelen ● 

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober en november 2022 
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting 
Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert. In een vierjaarlijks 
onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen 
wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs? 

2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en is er sprake van deugdelijk financieel 
beheer? 

 
Werkwijze 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
onderzoeks- en verificatie-activiteiten uit. Daarbij betrekken we 
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond 
uit onderstaande activiteiten. 
 
Documentanalyse 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over 
het bestuur en samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het 
ondersteuningsplan 2022-2026, het jaarverslag 2021 en diverse door 
het samenwerkingsverband toegestuurde documenten over 
kwaliteitszorg en verantwoording. 
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Rondetafelgesprekken 
We voerden rondetafelgesprekken met: 

• ouders; 
• leraren uit het speciaal en regulier onderwijs; 
• schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband en de 

scholen; 
• schoolleiders uit het speciaal en regulier onderwijs over hun 

ervaringen met het samenwerkingsverband; 
• de verantwoordelijke voor de toewijzingen van de 

toelaatbaarheidsverklaringen; 
• gemeentelijke (zorg)partners over de rol die het 

samenwerkingsverband in de regio vervult in de aansluiting 
tussen het onderwijs en de jeugdhulp, 

gevolgd door een startgesprek met het bestuur. 

Verificatie-activiteiten 
We hebben dit onderzoek mede ingericht met verificatie-activiteiten 
op vier aangesloten scholen van het samenwerkingsverband. Met 
verificatie-activiteiten toetsen we in hoeverre het bestuur zicht heeft 
op de kwaliteit van het samenwerkingsverband en het financieel 
beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. We verwachten van het 
bestuur dat het zicht heeft op de uitvoering van de afspraken uit het 
ondersteuningsplan binnen het samenwerkingsverband en op de 
scholen en dat het hierop stuurt. Daarnaast geven de verificaties ons 
zicht op enkele aspecten van passend onderwijs op de bezochte 
scholen. 

Onderzoeksdag 
Op de onderzoeksdag voerden we gesprekken met het intern toezicht 
en de ondersteuningsplanraad over de (kwaliteit van de) uitvoering 
van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband, de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer. 
 
We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met het 
bestuur en de directeur over de (be)sturing van het 
samenwerkingsverband en de bijdrage die het levert aan de realisatie 
van passend onderwijs in de regio. Hierna gaven we een 
terugkoppeling van onze bevindingen en oordelen. 
 
Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Er was aanleiding 
om overige wettelijke vereisten te onderzoeken omdat het 
Ondersteuningsplan 2022-2026 niet aan alle wettelijke vereisten 
voldeed.  
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Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. Er zijn geen signalen 
over het bestuur bij ons binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het onderzoek op 
bestuursniveau, inclusief een samenvattend oordeel. De paragrafen 
2.1 en 2.2 geven onze oordelen en bevindingen op de standaarden uit 
respectievelijk de kwaliteitsgebieden Realisatie passend onderwijs en 
Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Onze bevindingen met 
betrekking tot de overige wettelijke vereisten staan beschreven in 
paragraaf 2.3. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen 
in paragraaf  2.4. In hoofdstuk 3 staan de resultaten van de verificaties 
op de vier scholen beschreven. In hoofdstuk 4 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 
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Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
onderliggende standaarden. 

Wij concluderen dat het netwerk van onderwijs- en 
ondersteuningsvoorzieningen dekkend is, dat het bestuur zich inspant 
voor de regionale samenwerking met gemeenten en 
zorgvoorzieningen en dat de verstrekking van 
toelaatbaarheidsverklaringen vlot en correct verloopt. Van het 
kwaliteitsgebied Realisatie passend onderwijs (RPO) beoordelen we 
daarom alle standaarden als Voldoende. 
 
Vervolgens stellen we vast dat het bestuur met zijn (be)sturing de 
kwaliteit van het samenwerkingsverband voldoende waarborgt en dat 
er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Daarom beoordelen we 
ook de standaarden binnen het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie (BKA) als Voldoende. 
De oordelen op alle standaarden tezamen leiden tot het eindoordeel 
Voldoende. 
 
Bij enkele standaarden hebben we herstelopdrachten gegeven omdat 
het bestuur op onderdelen niet (volledig) aan de wettelijke 
deugdelijkheidseisen voldoet. Deze zijn echter niet doorslaggevend 
voor de beoordeling van de afzonderlijke standaarden. 

2.1. Realisatie passend onderwijs 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Realisatie passend 
onderwijs. Vervolgens geven we hier een toelichting op. 
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RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen 
 
Zoveel mogelijk leerlingen naar regulier onderwijs 
Het samenwerkingsverband zet zich actief in om alle leerlingen zoveel 
als mogelijk `thuisnabij` naar school te laten gaan. De schoolbesturen 
binnen het samenwerkingsverband realiseren een samenhangend 
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen de scholen waardoor 
er zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs kunnen 
blijven. Er zijn daarnaast geen leerlingen die thuiszitten door gebrek 
aan een passend aanbod vanuit het onderwijs. De weinige thuiszitters 
die er zijn hebben een complexe ondersteuningsvraag en vanwege 
wachtlijsten in de jeugdhulp kan het voorkomen dat zij (tijdelijk) niet 
naar school kunnen. De scholen zetten zich actief in om ook voor die 
leerlingen, met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, een 
vorm van maatwerk te bieden ter overbrugging.    
 
Verschil tussen basis- en extra ondersteuning niet duidelijk 
De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben in hun 
schoolondersteuningsprofiel (sop) beschreven welke (extra) 
ondersteuning zij bieden. Wij hebben geconstateerd dat op de scholen 
verschillend wordt gedacht over de invulling van de term ‘extra 
ondersteuning’. In het ondersteuningsplan ontbreekt een beschrijving 
van de afgesproken basisondersteuning die minimaal iedere school 
biedt. Het is van belang dat dit onderling inhoudelijk wordt afgestemd 
zodat het dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband 
inzichtelijk gemaakt kan worden. Ook voor ouders is het nu niet 
duidelijk welke minimale ondersteuning ze mogen verwachten (zie 
ook paragraaf 2.3). 
 
Effectieve inzet interne ondersteuningsteams 
Een fors deel van de bekostiging die het samenwerkingsverband ter 
beschikking heeft, gaat naar de afzonderlijke schoolbesturen. Zij 
zetten deze middelen in ten behoeve van het verhogen van het niveau 
van de basisondersteuning en voorzieningen voor extra 
ondersteuning binnen maar ook tussen de scholen van de 
verschillende besturen. 
 
Voor leerlingen die meer of (een) andere ondersteuningsbehoefte(n) 
hebben dan de ‘gemiddelde’ leerling, zorgt de school voor die 
ondersteuning via interne ondersteuningsteams (IOT). Tijdens 
verificatie-activiteiten op een aantal scholen werd ons duidelijk dat dit 
vooral goed werkt omdat het voornamelijk de leraren helpt bij het 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/22



(beter worden in het) verlenen van de juiste ondersteuning aan de 
leerlingen in de klas zelf. Het samenwerkingsverband is alert op het 
ondersteuningsniveau dat scholen kunnen bieden want ingewikkelde 
ondersteuningsvragen zijn voor scholen soms nog lastig. Mede 
daarom faciliteren de schoolbesturen een IOT-plus waarin expertise 
vanuit verschillende schoolbesturen beschikbaar komt voor de 
scholen die dit nodig hebben. 
 
Verwijzing naar sbo en so lager dan landelijk gemiddelde 
Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat zijn of haar 
school kan bieden, is er de mogelijkheid om over te stappen naar het 
speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so). De 
verwijzing naar sbo en so is in de regio van het 
samenwerkingsverband lager dan gemiddeld in Nederland. Dat is in 
lijn met de doelstelling dat de scholen een hoog niveau van 
basisondersteuning moeten leveren. Echter, het aantal verwijzingen 
neemt de laatste tijd wel wat toe. Er is ook sprake van enige zorg over 
de beschikbaarheid van voldoende plaatsen in het sbo als gevolg van 
het lerarentekort. Dit heeft de aandacht van het 
samenwerkingsverband. 
 
RPO2. Regionale samenwerking 
 
Gericht op doorlopende ontwikkelingslijn 
Om leerlingen een vloeiende start in het basisonderwijs en vervolgens 
naar het voortgezet onderwijs te bieden hebben de voorschoolse 
voorzieningen en de scholen in de regio vaste overdrachtsafspraken 
met elkaar gemaakt. Het samenwerkingsverband monitort dit. 
 
Samenwerking zichtbaar 
Het samenwerkingsverband investeert actief in een goede 
samenwerking met de twee gemeenten die binnen de regio vallen. Bij 
het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan heeft het 
samenwerkingsverband het regionale beleidsplan Sociaal domein 
Midden-Limburg en de Verordening Jeugdhulp als bronnen gebruikt. 
Op iedere school in de regio is een contactpersoon vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) aanwezig die ook deelneemt aan de interne 
ondersteuningsteams. 
 
Wij zien nog kansen om de samenwerking met de gemeenten en 
jeugdhulp te optimaliseren. Zo maakt het CJG ieder kwartaal 
doelgroepanalyses. Door deze ook te verbinden aan de kennis over de 
leerlingen binnen het samenwerkingsverband kan er nog gerichter 
ondersteuning geboden worden. Daarnaast zijn veel kinderen al in 
beeld voordat ze naar school komen, via voorschoolse voorzieningen 
en het consultatiebureau. Dit helpt het samenwerkingsverband, en de 
scholen, om direct de juiste ondersteuning te bieden. Een 
gezamenlijke inzet op zicht op de kinderen die buiten dat traject vallen 
helpt ook die kinderen met een voorspoedige start in het onderwijs. 
Zowel de professionals vanuit de gemeente en jeugdhulp als het 
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samenwerkingsverband geven aan dit samen op te willen pakken. 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
 
Snel beschikbare en deskundige advisering 
De besturen organiseren zelf de advisering en steun binnen en tussen 
de scholen. De scholen kunnen deze al inzetten bij een vermoeden van 
meer of andere ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Ook zien wij 
dat het LPO van het samenwerkingsverband toegankelijk is voor deze 
interne ondersteuningsteams om aan te kloppen voor advies. De 
deskundigen van het LPO adviseren en ondersteunen zo nodig ook 
zelf bij het organiseren van passend onderwijs, bijvoorbeeld in geval 
van ingewikkelde casuïstiek. Ook zijn ze betrokken in het sbo en so bij 
het proces van verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen voor 
leerlingen die langer gebaat zijn bij extra ondersteuning en kijken 
kritisch mee of verlenging de beste optie is.  
  
Zorgvuldige procedure en besluitvorming 
De noodzaak tot plaatsing in het sbo of so wordt zorgvuldig 
afgewogen door het Loket Passend Onderwijs (LPO). Er is veel 
aandacht voor zorgvuldige procedures en data-verzameling. De 
verwijzing steekt gunstig af bij de landelijke cijfers. De praktijk van het 
adviseren en besluiten over de toelaatbaarheid van leerlingen tot 
specialistisch onderwijs beoordelen wij op grond van ons onderzoek 
als zorgvuldig. 
  
Juiste deskundigen inzetten voor advies tlv 
Het samenwerkingsverband moet zich door (minimaal) twee 
verschillende deskundigen laten adviseren (artikel 18a, elfde lid, WPO 
jo. artikel 3.2 Inrichtingsbesluit WPO) en de wet schrijft voor welke dat 
zijn. Nu is de tweede deskundige standaard een orthopedagoog, 
werkzaam bij het samenwerkingsverband van het voortgezet 
onderwijs. De wet schrijft over de tweede deskundige dat het een 
deskundige is met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd. Daarbij noemt 
de wetgever verschillende typen deskundigen, niet zijnde een 
orthopedagoog of psycholoog. In situaties waarbij juist een 
orthopedagoog de specifieke deskundigheid heeft op het gebied van 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan het 
samenwerkingsverband die wel als tweede deskundige betrekken. 
Deze orthopedagoog kan dan adviseren in de rol van pedagoog. Dit 
zou het samenwerkingsverband eerder als uitzondering dan als regel 
moeten toepassen. Hiervoor krijgt het samenwerkingsverband een 
herstelopdracht (artikel 18a, elfde lid, WPO en artikel 3.2 
Inrichtingsbesluit WPO). 
 
Benutten van aanwezige expertise bij verlengen van tlv's 
Zowel de scholen (so en sbo) als het LPO en het 
samenwerkingsverband geven aan dat er geen ‘onnodige’ tlv’s 
(opnieuw) worden aangevraagd. Dit roept bij ons de vraag op waarom 
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het samenwerkingsverband voor de verlengingen nog zo’n 
uitgebreide procedure in stand houdt. We hebben gesproken met 
orthopedagogen die er gemiddeld een dag per week druk mee zijn en 
we geven het samenwerkingsverband de overweging mee dit kritisch 
te bekijken op doelmatigheid. Het bestuur heeft toegezegd dit te 
onderzoeken. 

2.2. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we hier een toelichting 
op. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is cyclisch ingericht 
De visie en missie van het samenwerkingsverband zijn in het 
ondersteuningsplan 2022-2026 vertaald in speerpunten en doelen. 
Deze speerpunten en doelen zijn vervolgens verwerkt in concrete 
acties welke staan beschreven in een jaarplan. Tweemaal per jaar 
verzamelt het samenwerkingsverband kengetallen en bespreekt deze 
met het IOT-plus, schooldirecteuren, bestuurscommissie, 
toezichthoudend bestuur en ondersteuningsplanraad. Dit vormt 
de opmaat voor het formuleren van (nieuwe) doelen in het volgende 
jaarplan. Het bestuur voorziet daarmee in een stelsel van 
kwaliteitszorg waarmee het stuurt op het behalen van de doelen en 
ontwikkelingen in het beleid en deze kan monitoren.  
 
De doelen in het ondersteuningsplan zijn vooral procesgericht 
geformuleerd en minder resultaatgericht. Dat is naar ons oordeel een 
beperkende factor voor analyse van ontwikkelingen en voor de sturing 
op de ambities van het samenwerkingsverband. In feite kan het 
samenwerkingsverband daardoor niet goed de effectiviteit van zijn 
beleid in beeld brengen. Het is voor de volgende planperiode dan ook 
belangrijk dat er op basis van goede analyses heldere, meetbare 
resultaatdoelen worden geformuleerd. Verdiepingsvragen als 
"wanneer zijn wij tevreden met het behaalde resultaat", "wat vinden 
wij daarvan" en "welke vervolgstap zetten wij naar aanleiding van de 
analyse" kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van het 
kwaliteitszorgsysteem. 
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Bestuurlijke inrichting in ontwikkeling 
Het samenwerkingsverband is bestuurlijk ingericht volgens een 
bestuur-directiemodel. Het bestuur heeft voornamelijk de rol van 
intern toezichthouder. Het overweegt het intern toezicht uit te breiden 
met externe leden. Het bestuur heeft de directeur mandaat 
verleend tot het voorbereiden en uitvoeren van beleid en richt zich, als 
toezichthouder, op het monitoren van de resultaten in relatie tot de 
doelen/speerpunten uit het ondersteuningsplan. De statuten, het 
bestuursreglement en het toezichtskader zijn nog in ontwikkeling. 
Tijdens het onderzoek hebben we vastgesteld dat de taken en 
bevoegdheden van bestuur en toezichthouder goed gescheiden 
zijn en dat de schriftelijke vastlegging ervan op korte termijn tot 
definitieve vaststelling komt. 
 
Afbouw bovenmatige reserves 
Geld van de overheid dat voor onderwijs bestemd is moet daaraan 
ook worden besteed. Natuurlijk is het verstandig om reserves aan te 
houden. Maar de reserves die met overheidsgeld zijn ontstaan mogen 
niet onnodig hoog zijn. In 2020 publiceerden wij de 
signaleringswaarde eigen vermogen als startpunt voor het gesprek 
met besturen over de hoogte van hun eigen vermogen. Van besturen 
van samenwerkingsverbanden die een publiek vermogen hebben dat 
boven de signaleringswaarde ligt, wordt verwacht dat zij dit vermogen 
uiterlijk in 2023 afbouwen tot onder de signaleringswaarde. Uit het 
jaarverslag over 2021 blijkt dat het bestuur voornemens is het 
bovenmatig publiek vermogen af te bouwen. 
 
Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 
Van besturen wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op hun 
omgeving. Daaronder vallen ook de risico’s waar het bestuur mogelijk 
mee geconfronteerd wordt. Uit het gesprek met de controller van het 
bestuur kwam naar voren dat het bestuur jaarlijks bespreekt welke 
risico’s er bestaan, welke kans er is dat deze zich voordoen en welke 
impact hiervan verwacht wordt. In het jaarlijkse proces van evaluatie 
en opstellen van een nieuwe begroting gaat het bestuur na of zich een 
risico heeft voorgedaan en in welke mate dit ten laste moet komen 
van de bestemmingsreserve. Het is belangrijk dat belanghebbenden 
kunnen zien hoe het bestuur stuurt op voorkoming van risico’s en wat 
ze doet om het negatieve effect zo klein mogelijk te houden als een 
risico zich inderdaad voordoet. Het bestuur kan daarom om in 
volgende jaarverslaggevingen de beschrijving van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem explicieter opnemen. 
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BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
 
Operationele sturing in orde 
We constateren dat de aansturing van het samenwerkingsverband 
goed verloopt: het bestuur heeft zicht en overzicht op de 
ontwikkelingen op de scholen. Het samenwerkingsverband stuurt 
aantoonbaar op de realisatie van de wettelijke taken: een dekkend 
netwerk, samenwerking met de verschillende gemeenten en een 
goede verwijsprocedure. De directeur speelt een belangrijke rol in het 
realiseren van de wettelijke taken door veel contacten met 
betrokkenen en belanghebbenden te onderhouden. 
 
Zichtbare professionele cultuur 
De sturing op de uitvoering van de wettelijke opdracht en het 
realiseren van eigen opdrachten/ontwikkelpunten gebeurt in dit 
samenwerkingsverband nadrukkelijk samen. De advisering en 
ondersteuning van passend onderwijs op de scholen is primair bij de 
schoolbesturen belegd waarbij er veel schoolbestuur-overstijgend 
wordt samengewerkt. Op de door ons bezochte scholen is bekend 
welke doelen in het ondersteuningsplan staan en op welke wijze 
daaraan gewerkt wordt. Wij constateren ook een hoge mate van 
tevredenheid bij de professionals op de scholen over de 
ondersteuning en de professionaliseringsmogelijkheden die de 
schoolbesturen en het samenwerkingsverband bieden. We stellen vast 
dat dit een solide basis geeft om door te ontwikkelen naar inclusiever 
onderwijs. 
 
Toezichthoudend bestuur kritisch op eigen rol 
De schoolbestuurders beschouwen hun toezichtrol niet altijd als even 
gemakkelijk maar wel als waardevol. Ze geven aan overtuigd te zijn 
van de verantwoordelijkheid om samen de opdracht voor passend 
onderwijs in de regio vorm te geven. Ze zijn zich bewust van de 
dubbelrol en ondersteunen elkaar daarbij door elkaar daarop aan te 
spreken. Desondanks onderzoekt het bestuur de mogelijkheid het 
interne toezicht uit te breiden met onafhankelijke leden om de 
kwaliteit van het toezicht naar een hoger plan te brengen. 
 
De ondersteuningsplanraad (opr) inzetten als kritische partner 
De opr wordt voldoende geïnformeerd door de directeur om zijn 
taken te kunnen uitvoeren en heeft vertrouwen in de toekomst. 
Gezien de expertise binnen de opr, en de kritische en betrokken 
houding die wij in het gesprek met hen hebben ervaren, zou de opr 
nog meer ingezet kunnen worden in de rol van kritische 
tegenspraakpartner. Dit kan het bestuur helpen om vanuit de stevige 
basis die er nu ligt door te bouwen aan ambities uit het 
ondersteuningsplan. Aan het begin van het schooljaar zijn nieuwe 
leden gestart en we hebben de raad daarom de overweging 
meegegeven om zich (weer) te laten begeleiden/scholen gericht op die 
rol van kritische partner. 
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In het kader van de besturing van het samenwerkingsverband moet 
de intern toezichthouder (het algemeen bestuur, bestaande uit 
schoolbestuurders en een onafhankelijk lid) minstens twee keer per 
jaar overleg voeren met de ondersteuningsplanraad (opr). Dat is in de 
afgelopen periode niet gebeurd. Bestuur en opr zijn zich hiervan 
bewust en de afspraken om hierover met elkaar in gesprek te gaan zijn 
al gepland. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 
Verantwoording ook richten op wat al wel bereikt is 
Door in de toekomst meer aandacht te geven aan het formuleren van 
beoogde resultaten, kan de verantwoording meer gericht zijn op het 
trekken van conclusies over het gevoerde beleid. We constateren uit 
de gevoerde gesprekken dat er voldoende dialoog en reflectie 
plaatsvindt met diverse interne en externe stakeholders maar zien dit 
niet terug in het jaarverslag of andere documenten. Het 
samenwerkingsverband stelt zich in het jaarverslag vrij kritisch naar 
zichzelf op en kan meer de kans pakken expliciet te maken wat het 
heeft bereikt en waar het trots op is. 
 
Verslag intern toezicht moet beter 
Het is belangrijk dat belanghebbenden kunnen zien hoe de intern 
toezichthouder toezicht houdt en het bestuur ondersteunt bij 
belangrijke keuzes. De intern toezichthouder doet weliswaar verslag 
van zijn werkzaamheden, maar te beperkt. Het bestuursverslag bevat 
voornamelijk een opsomming van besproken onderwerpen of van 
goedgekeurde documenten. In de verantwoording wordt 
bovendien onvoldoende duidelijk hoe de toezichthouder het bestuur 
ondersteunt bij beleidsvraagstukken en welke resultaten hij met het 
toezicht heeft bereikt. Hoe het toezicht op de doelmatige besteding 
van de middelen wordt uitgevoerd is eveens niet opgenomen. Het 
bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht (Artikel 17c, eerste lid, 
WPO, jo. artikel 165, eerste lid, WPO en Artikel 1 en artikel 3, sub f, 
RJO). 
 
Meerjarenbalans en meerjarenraming baten en lasten. 
Het is belangrijk dat besturen hun financiële toekomst goed in beeld 
hebben en hun uitgaven afstemmen op hun inkomsten. Daarom is het 
verplicht om zowel een meerjarenbalans als een meerjarenraming van 
baten en lasten in de jaarverslaggeving op te nemen. Zo kunnen 
belanghebbenden zien dat het bestuur op een juiste manier begroot 
en er blijk van geeft te weten wat haar in de toekomst staat te 
wachten. We hebben kunnen vaststellen dat het bestuur hieraan 
voldoet in het jaarverslag 2021. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

RPO3. Advisering en beoordeling 
toelaatbaarheid 
Het bestuur laat zich niet adviseren 
door de juiste deskundigen bij het 
nemen van een besluit voor een 
toelaatbaarbaarheidsverklaring 
(artikel 18a, elfde lid, WPO en artikel 
3.2 Inrichtingsbesluit WPO). 

 
Het bestuur betrekt de juiste 
deskundigen bij het besluit tot een 
toelaatbaarheidsverklaring voor 
speciaal (basis)onderwijs. 

 
We vertrouwen erop dat het bestuur 
het oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 

BKA3. Evaluatie, verantwoording 
en dialoog 
De verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag is niet 
volledig 
(Artikel 17c, eerste lid, WPO, jo. 
artikel 165, eerste lid, WPO en Artikel 
1 en artikel 3, sub f, RJO). 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in het 
eerstvolgende jaarverslag 
verantwoording aflegt over de wijze 
waarop hij heeft vastgesteld dat de 
middelen doelmatig zijn besteed en 
welke resultaten zijn handelen heeft 
opgeleverd. 

 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt en komen er niet meer 
actief op terug. 

Overige wettelijke vereisten  

In het ondersteuningsplan 
2022-2026 ontbreken twee 
verplichte aspecten: 
- omschrijving basisondersteuning 
- criteria voor plaatsing in het s(b)o 
(artikel 18a, achtste lid sub a en c, 
WPO). 

 
Het bestuur moet zorgen voor 
aanvulling van het 
ondersteuningsplan 2022-2026 op 
deze punten en het herziene plan en 
opnieuw formeel vaststellen. 

 
We vertrouwen erop dat het bestuur 
het oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 
 

2.3. Overige wettelijke vereisten 

We hebben een tweetal tekortkomingen aangetroffen bij de volgende 
overige wettelijke vereisten: 

• artikel 18a, achtste lid sub a, WPO. Dit artikel schrijft voor dat in 
het ondersteuningsplan staat omschreven welke 
basisondersteuningsvoorzieningen op alle vestigingen van 
scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn; 

• artikel 18a, achtste lid sub c, WPO. Dit artikel schrijft voor dat in 
het ondersteuningsplan de criteria staan beschreven voor de 
plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs 
en op scholen voor speciaal onderwijs. 

Het bestuur moet zorgen voor herstel. 

2.4. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken voor het vervolgtoezicht niet af van de reguliere termijn 
van vier jaar. Een jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente 
signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht 
verder aan te scherpen. 
 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 
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De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken voldoende te waarborgen. 
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Resultaten verificatie-
activiteiten 

3 . 

Wij hebben verificatie-activiteiten uitgevoerd op enkele scholen uit 
het samenwerkingsverband. Tijdens verificatie-activiteiten gaan we 
na of scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen. We 
verwachten van het bestuur van het samenwerkingsverband dat het 
zicht heeft op deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop stuurt. 
 
We zijn dit nagegaan op de volgende (speciale) basisscholen 

• KEC Weert / sbo het Palet (00LS|C1) 
• KEC Weert / so Widdonckschool (18CZ|02) 
• Brede School Moesel (09VZ|C1) 
• Montessorischool Weert (21VR|C1) 

We hebben met de scholen gesproken over onderstaande thema's 
gebaseerd op afspraken uit het ondersteuningsplan 2022-2026: 

• basisondersteuning; 
• schoolondersteuningsprofiel (sop); 
• professionalisering; 
• ontwikkelingsperspectieven (opp's); 
• looptijd van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (tlv's). 

We constateren dat de scholen een hoog niveau van ondersteuning 
bieden. De leraren zijn in staat maatwerk in de klas te bieden en 
voelen zich gesteund door de interne ondersteuningsteams en de 
expertise die zij meebrengen. De interventies zijn altijd zowel op de 
leerling als op de leraar gericht. 
  
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband hoort de 
basisondersteuning te staan die op alle scholen wordt aangeboden en 
in een schoolondersteuningsprofiel hoort alleen de extra 
ondersteuning te staan die die specifieke school biedt. In het 
ondersteuningsplan ontbreekt de beschrijving van de 
basisondersteuning en door de wijze waarop de scholen de eigen 
ondersteuning in de sop's beschrijven is onduidelijk waar 
basisondersteuning ophoudt en extra ondersteuning begint. Mogelijk 
is dat ook de reden dat we over het hele samenwerkingsverband met 
bijna vijfduizend leerlingen slechts 69 geregistreerde opp's terugzien. 
Wij stellen echter vast dat er meer leerlingen extra ondersteuning 
krijgen op de scholen. Hier kan het samenwerkingsverband de 
afspraak uit het ondersteuningsplan (p. 26) bij de scholen onder de 
aandacht brengen waardoor de verantwoording over de inzet van de 
middelen voor passend onderwijs, en de resultaten die dat oplevert, 
meer in lijn is met het aantal leerlingen voor wie dit is ingezet. 

Professionals op de scholen zijn zeer te spreken over de 
mogelijkheden om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. 
Het is hen niet altijd duidelijk of dit vanuit hun eigen schoolbestuur of 
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vanuit het samenwerkingsverband wordt aangeboden maar het 
voldoet aan de behoefte. Daarnaast zijn zij tevreden over de interne 
ondersteuningsteams: experts (vanuit het eigen of een ander 
schoolbestuur) die snel en effectief de leraren helpen om de leerlingen 
nog beter te ondersteunen in de klas. 

Als er voor een leerling zwaardere ondersteuning op een speciale 
school nodig is wordt er een tlv aangevraagd. Dit is een zorgvuldig 
proces en is op alle scholen hetzelfde. Tlv's worden in principe 
afgegeven voor een jaar (plus het lopende jaar). We constateren dat 
door het zorgvuldige traject om te komen tot een tlv de heraanvragen 
(voor leerlingen die na dat jaar een nieuwe tlv nodig hebben) mogelijk 
voor herziening vatbaar is. Het is een voornamelijk administratief 
proces en kost veel tijd. Dit kan ten goede komen aan begeleiding van 
de leerlingen en de leraren. 

Conclusie 
We stellen vast dat: 
1. de bezochte scholen alle afspraken uit het ondersteuningsplan 
voldoende naleven; 
2. het beeld dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft 
over het nakomen van de afspraken grotendeels overeenkomt met 
onze bevindingen; 
3. het bestuur het nakomen van de afspraken uit het 
ondersteuningsplan systematisch monitort en handhaaft. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Als bestuur van het SWV PO Weert-Nederweert hebben wij 
kennisgenomen van uw conceptrapport vierjaarlijks 
kwaliteitsonderzoek zoals uitgevoerd in oktober/november 2022. Het 
conceptrapport is op 14 december 2022 besproken. 
 
De inhoud van het rapport is herkenbaar voor ons. Wij zijn er trots op 
dat de ingezette ontwikkelingen binnen het SWV positief gezien 
worden en als voldoende beoordeeld zijn. Wij gaan de waardering 
vanuit het inspectierapport overbrengen aan de medewerkers en 
betrokkenen binnen het SWV. 
 
Met betrekking tot de genoemde taken gaan wij als volgt aan de slag: 

• Advisering en beoordeling toelaatbaarheid: dit wordt binnen het 
team van het SWV opgepakt en meegenomen in de evaluatie/
aanpassing van het werkproces beoordeling TLV; 

• Evaluatie, verantwoording en dialoog: in maart 2023 wordt een 
strategiedag gehouden waar dit een van de onderwerpen zal zijn; 

• Het Ondersteuningsplan zal aangevuld worden met de 
omschrijving basisondersteuning en de criteria voor plaatsing in 
het S(B)O. 

 
De constatering van de Inspectie van het Onderwijs, dat het bestuur 
van het SWV in staat is de kwaliteit van de uitvoering van zijn taken 
voldoende te waarborgen wordt als een extra stimulans ervaren om 
de ingeslagen weg voort te zetten. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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