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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens een keer in de 
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 
28-12 aan de beurt. Dit is het bestuur van het 
samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband 
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat 
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen 
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden. 
 
Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies. 
 
Wat gaat goed? 
 
Voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek 
Het samenwerkingsverbanden heeft voor alle leerlingen een zo 
passend mogelijke plek op een school. De scholen voor regulier en 
speciaal onderwijs kunnen hulp krijgen van deskundigen van het 
samenwerkingsverband. Voor de leerlingen die een school buiten de 
regio nodig hebben, werkt het samenwerkingsverband goed samen 
met andere samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland. 
 
Goede samenwerking met gemeenten 
Het samenwerkingsverband stemt goed af met de gemeenten. Daarbij 
trekt het samenwerkingsverband ook op met de andere 
samenwerkingsverbanden in Holland Rijnland. Hierdoor werken 
scholen en jeugdhulp steeds beter vanuit een gezamenlijk plan 
rondom individuele leerlingen. Ook werkt het samenwerkingsverband 
goed met gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen thuis 
komen te zitten. 
 
Scholen krijgen op tijd een beslissing als zij voor een leerling extra 
ondersteuning vragen 
Het samenwerkingsverband houdt zich goed aan de voorgeschreven 
wettelijke termijnen bij het nemen van een besluit over de 
toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs. Daarbij volgt het 
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samenwerkingsverband een zorgvuldige werkwijze voordat het een 
besluit neemt. 
 
Het samenwerkingsverband is financieel gezond 
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden van passend 
onderwijs. 
 
Wat kan beter? 
 
Duidelijker doelen stellen 
Het samenwerkingsverband kan zich verbeteren door vooraf te 
bepalen welke resultaten het wil bereiken. Wanneer het 
samenwerkingsverband tussendoor kijkt of de gewenste resultaten 
zijn gehaald, kan het gerichter naar de doelen toewerken. Nu volgt het 
nog vooral de ontwikkelingen zonder dat duidelijk is waar die 
ontwikkelingen precies toe moeten leiden. 
 
Beter duidelijk maken of de doelen zijn bereikt 
Het is niet duidelijk of het samenwerkingsverband zijn doelen haalt, 
want dat vermeldt het samenwerkingsverband niet in het jaarverslag. 
Hiervoor is het nodig dat het samenwerkingsverband van te voren 
opschrijft met welk resultaat het tevreden is, en bijvoorbeeld ook 
nadenkt in welke tussenstappen het samenwerkingsverband zijn 
einddoelen wil bereiken. 
 
Wat moet beter? 
 
Het bestuur moet zorgen voor een scheiding tussen bestuur en intern 
toezicht 
Het bestuur van het samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat 
de personen die nagaan of het bestuur zijn werk goed doet ('intern 
toezichthouders'), ook onafhankelijk kunnen werken. Van 
onafhankelijk intern toezicht is nu geen sprake. 
 
In het ondersteuningsplan en jaarverslag ontbreekt informatie 
Het ondersteuningsplan en het jaarverslag van het 
samenwerkingsverband voldoen niet aan de wettelijke voorschriften. 
Er ontbreekt informatie. Het bestuur moet dit herstellen. 
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Het bestuur moet zorgen voor een goede samenstelling van de 
ondersteuningsplanraad 
De samenstelling van de raad van ouders en medewerkers van 
scholen (de 'ondersteuningsplanraad') die kritisch meekijkt naar de 
plannen van het bestuur voldoet niet aan de voorschriften.Het 
bestuur moet ervoor zorgen dat er evenveel ouders als 
personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten en moet zich 
inspannen voor een complete ondersteuningsplanraad. 
 
Overleg tussen intern toezicht en de ondersteuningsplanraad 
Het bestuur moet minimaal twee keer per jaar een overleg 
organiseren tussen de intern toezichthouders en de 
ondersteuningsplanraad. Dit overleg vindt niet plaats, het bestuur 
moet dat herstellen. 
 
Vervolg 
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle 
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. In het 
schooljaar 2021/2022 voeren wij een onderzoek uit om te kijken of het 
samenwerkingsverband zich voldoende verbeterd heeft. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 
De inspectie heeft in de periode november 2020 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 
28-12. 
 
In een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van deugdelijk financieel beheer? 
 
Vier deelvragen 
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier 
deelvragen: 

1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het 
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, 
een passende onderwijsplaats beschikbaar is. 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden 
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
 
Documentenanalyse 
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het 
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2019-2023, het 
jaarverslag 2019, resultaatgegevens en signalen. 
 
Rondetafelgesprekken 
Verder hebben we op 19 november 2020, ter voorbereiding op het 
onderzoek, rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun 
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een 
groep ouders, een aantal intern begeleiders en leraren, 
schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband en de 
scholen, enkele schoolleiders van scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
 
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal: 

1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 
dagelijkse praktijk? 

2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband 
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en welke concrete ervaringen hebt u ermee? 
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken 

krijgen? 
 
Onderzoeksplan 
Hierna stelden we samen met het bestuur en de directeur het 
definitieve plan vast voor het onderzoek op 23 november 2020. Het 
bestuur heeft daarbij geen specifiek onderwerp benoemd. 
 
Onderzoeksdag 
Op 23 november 2020 voerden we gesprekken met het bestuur, met 
de directeur van het samenwerkingsverband, met functionarissen 
werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en gemeenten met (een 
vertegenwoordiging van) de ondersteuningsplanraad en met de intern 
toezichthouder. 
 
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook 
een samenvattend oordeel. In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van 
het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat 
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 

2.1. Samenvattend oordeel 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Wij stellen vast dat het bestuur van het samenwerkingsverband 
Voldoende kwaliteit realiseert op vier van de zes standaarden waarop 
wij oordelen: Kwaliteitszorg, Verantwoording en dialoog, Continuïteit 
en Rechtmatigheid. De kwaliteit op de standaard Resultaten 
waarderen wij als Goed. 
De kwaliteit op de standaard Kwaliteitscultuur beoordelen wij als 
Onvoldoende, omdat het intern toezicht niet onafhankelijk van het 
bestuur functioneert en ook niet onafhankelijk van het bestuur is 
georganiseerd. 
 
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een 
toelichting. 

2.2. Onderwijsresultaten 

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een 
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Dat hebben we met de 
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons 
oordeel. 

Resultaten 
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle 
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning 
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)? 
 
Wij waarderen de kwaliteit van de standaard Resultaten van het 
samenwerkingsverband als Goed. De samenwerking met de 
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gemeenten/gemeentelijke partners en de uitgebreide en zorgvuldige 
ondersteuningstoewijzing zijn zodanig dat dit uitstijgt boven de 
basiskwaliteit en dus leidt tot de waardering Goed. 
 
Voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek 
Het samenwerkingsverbanden heeft voor alle leerlingen een zo 
passend mogelijke plek op een school. Daarbij spant het zich met zorg 
in om scholen te helpen voor elke leerling de ondersteuning te 
realiseren die nodig is. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs 
kunnen hulp krijgen van deskundigen van het 
samenwerkingsverband. Er zijn deskundigen voor een breed scala aan 
ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld over het ondersteunen van 
leerlingen met dyslexie, hoogbegaafdheid of  gedragsproblemen. Ook 
zijn er deskundigen die de scholen en ouders begeleiden in een traject 
naar bijvoorbeeld een andere school. Voor de leerlingen die een 
school buiten de regio nodig hebben, werkt het 
samenwerkingsverband goed samen met andere 
samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland. Zo stemmen 
zij het beschikbaar aantal plekken op scholen voor speciaal onderwijs 
met elkaar af, en richtte een van de samenwerkingsverbanden een 
voorziening 'Over de Grenzen' in voor leerlingen van de drie 
samenwerkingsverbanden in Holland Rijnland. Binnen het gebied 
heeft het samenwerkingsverband een aanbod voor leerlingen met 
NT2-vragen en dyslexie ingericht. Ook stuurt het 
samenwerkingsverband op samenwerking tussen scholen binnen de 
gemeenten met het oog op thuisnabij onderwijs. 
 
Goede samenwerking met gemeenten en andere 
samenwerkingsverbanden 
Het samenwerkingsverband stemt goed af met de gemeenten. Daarbij 
trekt het samenwerkingsverband ook op met de andere 
samenwerkingsverbanden in Holland Rijnland. Hierdoor werken 
scholen en jeugdhulp steeds beter en op verschillende manieren 
samen, bijvoorbeeld aan het integraal arrangeren of het overstappen 
van leerlingen die uit een jeugdzorginstelling weer naar school gaan. 
Ook betrekken de gemeenten het samenwerkingsverband bij de 
inkoop van jeugdhulp en bij het afgeven van vrijstellingen voor de 
leerplicht, en zoekt de directie actief met gemeenten of leerlingen met 
een vrijstelling van de leerplicht weer in staat zijn in te groeien op een 
school. 
De samenwerking met gemeenten in het voorkomen dat leerlingen 
thuis komen te zitten doet het samenwerkingsverband eveneens op 
sterke wijze. De directie heeft hiervoor op gezette tijden contact met 
de gemeenten, waarbij ze (dreigende) thuiszitters bespreekt 
alsook probeert om leerlingen middels een gezamenlijke aanpak 
weer naar school te geleiden. Hierdoor komt het bijna niet voor dat er 
leerlingen thuiszitten. Wel komt het voor dat leerlingen moeten 
wachten op de juiste jeugdhulp of jeugdzorg, waardoor zij thuis zitten. 
Het samenwerkingsverband spreekt de gemeenten hier goed op aan 
en het thuiszitten is in deze gevallen niet verwijtbaar aan het 
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samenwerkingsverband. De samenwerking met de gemeenten en 
samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland draagt bij aan 
de waardering Goed op de standaard  Resultaten. 
 
De ondersteuningstoewijzing verloopt vlot en zorgvuldig 
Het samenwerkingsverband behandelt aanvragen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring ruim binnen de wettelijke termijn van acht 
weken. Ook kent het samenwerkingsverband een zorgvuldige en zo 
objectief mogelijke werkwijze. Daarbij geven onafhankelijk 
deskundigen een advies, werkt het samenwerkingsverband met 
heldere procescriteria, betrekt de toelaatbaarheidscommissie ook de 
visie van ouders en neemt de onafhankelijk voorzitter van de 
toelaatbaarheidscommissie een besluit. Ook deze sterke werkwijze 
voor de ondersteuningstoewijzing draagt bij aan de waardering Goed 
op de standaard Resultaten. 
  
Het is niet duidelijk of het samenwerkingsverband zijn doelen ook 
realiseert 
Hoewel wij niet de indruk hebben dat het samenwerkingsverband zijn 
doelen niet realiseert, maakt het bestuur dat zelf niet duidelijk in 
bijvoorbeeld het jaarverslag. Daardoor kunnen wij niet beoordelen of 
het samenwerkingsverband zijn doelen uit het ondersteuningsplan 
realiseert. Wel zien we goede ontwikkelingen op de diverse 
beleidslijnen uit het ondersteuningsplan. 

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen. 
 
We geven geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, maar alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk 
inclusief een toelichting. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken (KA1)? 
 
Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden, al kan het 
bestuur meer doelgericht gaan werken waar het nu vooral 
ontwikkelingen volgt. Wanneer het bestuur duidelijk maakt welke 
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(tussen)resultaten het beoogt te bereiken, kan het daar ook scherper 
op sturen. Dat is bovendien ook nodig voor een 
betere verantwoording over de eigen (tussen)resultaten en de 
doelmatige besteding van de ondersteuningsmiddelen. 
 
Kwaliteitszorg kan doelgerichter 
Het bestuur heeft een volgende stijl van sturen waar wij denken dat 
het resultaatgerichter kan. In het ondersteuningsplan staan 
richtinggevende doelen voor een periode van vier jaar waarbij het niet 
duidelijk is welke resultaten het samenwerkingsverband tussentijds of 
over vier jaar wil bereiken. Wel is duidelijk dat het bestuur stuurt op de 
in het ondersteuningsplan geformuleerde doelen. Daarbij baseert het 
bestuur zich op de uitkomsten van evaluaties en informatie van 
diverse interne en externe bronnen zoals de deskundigen die de 
scholen ondersteunen, de leden van de toelaatbaarheidscommissie en 
gemeenten. Dit leidde tot verbeteringen, onder andere bij het 
integraal arrangeren, in de toelaatbaarheidsprocedure en in het 
voorkomen van thuiszitten. Wanneer het bestuur bij de doelen ook 
gewenste resultaten en tussenresultaten beschrijft, daar gericht data 
bij verzamelt en deze data relateert aan de gewenste resultaten, zal 
het in staat zijn om eerder en gerichter te kunnen bijsturen. Ook kan 
het bestuur zich dan beter verantwoorden in het jaarverslag over de 
bereikte resultaten in het betreffende jaar en over de doelmatige 
besteding van de ondersteuningsmiddelen. 
 
In het ondersteuningsplan ontbreekt informatie 
In het ondersteuningsplan 2019-2023 ontbreekt informatie over de 
procedure met betrekking tot terug- of overplaatsing naar het 
basisonderwijs vanuit het speciaal (basis)onderwijs. Daarmee voldoet 
het ondersteuningsplan niet aan de voorschriften zoals 
voorgeschreven in artikel 18a, achtste lid, onder d van de WPO. De 
directie moet dit herstellen. 
 
Kwaliteitscultuur 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Wij beoordelen de kwaliteit op deze standaard als Onvoldoende, 
omdat het bestuur en intern toezicht niet goed van elkaar gescheiden 
zijn en het intern toezicht onvoldoende onafhankelijk functioneert. 
 
Het samenwerkingsverband organiseert veel onderlinge contacten en 
scholingen 
Het samenwerkingsverband organiseert bijeenkomsten en scholingen 
voor de eigen deskundigen, de medewerkers van de scholen, maar 
bijvoorbeeld ook voor de medewerkers van jeugdhulp. Op die manier 
zorgt het verband ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar 
wordt verwacht. Ook helpen deze bijeenkomsten om de kwaliteit van 
het werk van de mensen te borgen en verder te verhogen. Zo 
organiseert het samenwerkingsverband onder andere bijeenkomsten 
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over meer- en hoogbegaafdheid, de aansluiting van het primair op het 
voortgezet onderwijs, integraal arrangeren, intervisiebijeenkomsten 
en bijeenkomsten voor nieuwe intern begeleiders en 
schooldirecteuren. Dit doet het samenwerkingsverband goed. 
 
Het bestuur en intern toezicht zijn niet gescheiden 
Het samenwerkingsverband werkt met een toeziend bestuursconcept. 
De aangesloten schoolbestuurders vormen met elkaar het bestuur en 
zijn volgens de statuten het intern toezichthoudend orgaan. De 
voorbereidende en uitvoerende bestuurlijke taken heeft het 
bestuur gedelegeerd naar de directie. Maar bestuurlijke taken als het 
vaststellen van het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het 
jaarverslag zijn niet gedelegeerd naar de directie. Het bestuur heeft 
hiermee dus  taken met betrekking tot het vaststellen van beleid bij 
zichzelf belegd. Hiermee liggen bestuurlijke en intern 
toezichthoudende taken in dezelfde handen. 
Behalve in de statuten lopen deze rollen van bestuur en intern 
toezicht ook in de praktijk door elkaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
jaarverslag, waar in het verslag van de intern toezichthouder staat 
vermeld dat het bestuur en intern toezicht zijn verenigd. Dat het 
bestuur zich voor zijn toezichthoudende rol laat adviseren door een 
(financiële) auditcommissie doet hier niets aan af. De 
bestuurders geven aan dat zij, ondanks een positief ervaren cultuur in 
het bestuur, ook behoefte hebben aan meer onafhankelijkheid om 
elkaar te kunnen aanspreken op afspraken uit het 
ondersteuningsplan. Het bevoegd gezag voldoet niet aan artikel 17b 
van de WPO en moet dit herstellen. 
 
De samenstelling van de ondersteuningsplanraad is niet evenwichtig 
De ondersteuningsplanraad is niet compleet. Er zijn vacatures voor 
zowel ouders als leraren, en de verdeling tussen de 
personeelsgeleding en de oudergeleding is niet evenwichtig. Daarmee 
voldoet het bestuur niet aan artikel 4a van de wet medezeggenschap 
scholen (WMS). Het bestuur moet de tekortkoming herstellen. 
   
Verantwoording en dialoog 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen (KA3)? 
 
Wij beoordelen de verantwoording en dialoog als Voldoende. Wel 
moet het bestuur een aantal tekortkomingen herstellen. Dat gaat over 
het overleg tussen de intern toezichthouder en de 
ondersteuningsplanraad en de volledigheid van het jaarverslag. 
Omdat deze tekortkomingen mede voortkomen uit de tekortkoming 
onder de standaard Kwaliteitscultuur, laten wij de genoemde 
tekortkomingen niet doorslaggevend zijn voor het oordeel op deze 
standaard. 
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Het jaarverslag is informatief, maar kan een meer verantwoordend 
karakter krijgen 
Het bestuur stelde een informatief jaarverslag 2019 op waarbij het 
ingaat op de doelen van het ondersteuningsplan. Wanneer het 
bestuur aan die doelen duidelijker conclusies verbindt en zich 
uitspreekt over de tevredenheid met het resultaat, dan krijgt het 
jaarverslag een meer verantwoordend karakter. Daarvoor is het nodig 
dat het bestuur en de directie vooraf duidelijker bepalen welke 
(tussen)resultaten zij bij de diverse doelen beogen te bereiken. 
 
Het verslag van de intern toezichthouder ontbreekt 
In het verslag van de intern toezichthouder verwijst het intern toezicht 
naar het bestuursverslag, en geeft het intern toezicht aan zich te laten 
adviseren door een (financiële) auditcommissie. Daarbij ontbreken 
bevindingen of conclusies die de toezichthouder over het financiële 
beleid van het bestuur trekt. Verder gaat het intern toezicht in zijn 
verslag niet in op uitvoering van de wettelijke taken die in de wet 
aan het intern toezicht zijn toegewezen en de resultaten die dat heeft 
opgeleverd. Zoals de wijze waarop het intern toezicht het bestuur met 
raad terzijde staat, het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag 
en het ondersteuningsplan, het toezien op de wettelijke 
verplichtingen, de code voor goed bestuur en de afwijking van die 
code en het toezicht op doelmatige aanwending van de middelen van 
het samenwerkingsverband. Het bevoegd gezag voldoet hiermee niet 
aan artikel 17c, eerste lid, onder e van de WPO en moet dit vanaf het 
eerstvolgende jaarverslag herstellen. 
 
Het intern toezicht voert geen overleg met de 
ondersteuningsplanraad 
Het bestuur heeft niet minimaal twee keer per jaar een overleg tussen 
de intern toezichthouder en de ondersteuningsplanraad 
georganiseerd. Daarmee voldoet het bestuur niet aan artikel 17c, 
vijfde lid van de WPO. Het bestuur moet de tekortkoming herstellen. 
 
De directie voert dialogen met relevante partners 
De directie voert dialogen met relevante betrokkenen als de 
gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, het samenwerkingsverband 
voor voortgezet onderwijs en de ondersteuningsplanraad. Het 
samenwerkingsverband trekt hierbij veel op met de 
samenwerkingsverbanden uit de brede regio Holland Rijnland en de 
gemeenten uit deze regio. Dit leidde onder andere tot de 
ontwikkelingen met betrekking tot het dekkend netwerk, integraal 
arrangeren en een betere samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp. Maar bijvoorbeeld ook tot afspraken over 
leerlingenvervoer of de overstap van leerlingen uit een instelling voor 
jeugdzorg naar een school. 
De dialoog met het samenwerkingsverband voor voortgezet 
onderwijs is gericht op het verbeteren van de overstap van leerlingen 
met (extra) ondersteuning in het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. 
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2.4. Financieel beheer 

Voor Financieel beheer hanteren wij uitsluitend de oordelen 
Voldoende en Onvoldoende. 

Het Financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid voldoende zijn. Wij geven 
geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk 
aanleiding voor is.   
 
Continuïteit 
Wij hebben geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit 
voor het ondersteunen van scholen in het bieden van passend 
onderwijs binnen nu en twee jaar. 
 
Bovenmatig eigen vermogen 
Het bestuur heeft in zijn jaarverslag toegelicht dat het zich ten doel 
stelt uitsluitend een weerstandsvermogen zoals berekend op basis 
van hun eigen interne risicoanalyse als vermogen aan te houden, en 
alle algemene reserve die dit te boven gaat zo snel mogelijk te 
bestemmen. Het publiek eigen vermogen komt per 31 december 2019 
boven de signaleringswaarde uit die wij daarvoor ontwikkelden. In het 
gesprek met het bestuur kwam duidelijk naar voren dat het zich 
hiervan bewust is en dat het stuurt op de afbouw van het publiek 
eigen vermogen. Het bestuur licht toe dat ontstane reserves bestemd 
zijn voor de uitvoering van het beleid (zoals geformuleerd in het 
ondersteuningsplan) in de nabije toekomst. In de meerjarenbegroting 
is ook een afbouw van het publiek eigen vermogen de komende jaren 
zichtbaar. Het is van belang dat het samenwerkingsverband achteraf 
nagaat wat met de aanvullende middelen is gerealiseerd. Hierbij helpt 
het om aan de schoolbesturen een meetbaar plan van inzet van deze 
aanvullende middelen op te vragen en/of de aanvullende middelen te 
oormerken voor specifieke doelen. 
Daarnaast vragen we het bestuur om vanaf verslagjaar 2020 aan de 
hand van de signaleringswaarde van de inspectie de hoogte 
van reserves toe te lichten en te verantwoorden in het jaarverslag. 
 
Continuïteitsparagraaf 
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf staan wel 
voorgeschreven in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO), 
maar zijn niet volledig opgenomen in het jaarverslag 2019: 
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• In de opgave van de personele omvang ontbreekt de indeling in 
de gevraagde functiegroepen. 

• Bij enkele belangrijke posten van de meerjarenbegroting wordt 
onvoldoende toelichting gegeven op de belangrijke 
ontwikkelingen die het bestuur de komende jaren verwacht. Wij 
verwachten met name meer toelichting bij de verwachte 
ontwikkeling van de personele lasten en de overige lasten. 

• Het bestuur geeft onvoldoende aan welke resultaten zijn bereikt 
met het interne risicobeheersings- en controlesysteem en welke 
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende 
jaren. 

• De intern toezichthouder legt in het bestuursverslag 
onvoldoende verantwoording af over de uitvoering van zijn taken 
en over de resultaten die dat heeft opgeleverd. Ook geeft de 
intern toezichthouder onvoldoende aan hoe zij het bestuur 
ondersteunt en adviseert bij beleidsvraagstukken en financiële 
problematiek. 

 
Wij verwachten dat het bestuur hier in het eerstvolgende jaarverslag 
meer aandacht aan besteedt. 
 
Naast de onvolledige onderdelen van de continuïteitsparagraaf, is er 
een element waarvan de informatiewaarde kan worden verbeterd in 
de volgende jaarverslagen. Het betreft het volgende onderdeel: 

• De verschillen in posten in de staat van baten en lasten in 
vergelijking met voorgaand jaar zijn niet toegelicht in het 
jaarverslag. 

 
Doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen wij dat het geld efficiënt wordt besteed en ten goede komt 
aan de door het bestuur gestelde onderwijsdoelen. Wij verwachten 
dat deze doelen en de daarbij behaalde resultaten duidelijk zijn 
toegelicht in het jaarverslag. Daarnaast verwachten wij dat in het 
jaarverslag is opgenomen of en hoe de intern toezichthouder toezicht 
houdt op de doelmatige besteding van middelen. Deze verplichte taak 
van de intern toezichthouder is opgenomen in de sectorwet. 
 
Het volgende onderdeel van het verslag van de intern toezichthouder 
is wel voorgeschreven in de sectorwet, maar ontbreekt in het 
bestuursverslag 2019. 
 
Verantwoording intern toezichthouder over toezicht op doelmatige 
besteding van rijksmiddelen 
Het toezien op de doelmatige besteding van overheidsgeld is een van 
de taken van de intern toezichthouder. De intern toezichthouder moet 
hierover in het jaarverslag verantwoording afleggen. De informatie 
hierover ontbreekt in het jaarverslag over 2019. 
Wij verwachten dat de intern toezichthouder deze tekortkoming in het 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 

Wat doen wij? 

Bestuur 

KA2 Kwaliteitscultuur 
Het bevoegd gezag draagt er 
onvoldoende zorg voor dat de 
functies van bestuur en intern 
toezicht in functionele of organieke 
zin zijn gescheiden (artikel 17b, 
WPO). 

 
Het bevoegd gezag draagt er zorg 
voor dat het intern toezicht 
onafhankelijk van het bestuur is 
georganiseerd en functioneert. Het 
bestuur informeert de inspectie 
uiterlijk 1 september 2021 over de 
wijze waarop het intern toezicht en 
bestuur van elkaar zijn gescheiden. 

 
We voeren in het eerste kwartaal van 
het schooljaar 2021/2022 een 
herstelonderzoek uit, daarbij gebruik 
makend van de ontvangen 
informatie over het gepleegde 
herstel. 

KA3 Verantwoording en dialoog 
De intern toezichthouder moet 
minimaal twee keer per jaar overleg 
voeren met de 
ondersteuningsplanraad. Dit is 
binnen het samenwerkingsverband 
niet georganiseerd (artikel 17c, vijfde 
lid, WPO). 

 
De directie organiseert minimaal 
twee keer per jaar een overleg tussen 
de intern toezichthouder en de 
ondersteuningsplanraad. De 
directie informeert de inspectie 
uiterlijk 1 mei 2021 over het 
gepleegde herstel. 

 
We laten ons informeren over de 
voortgang van het herstel door de 
directie. 

KA3 Verantwoording en dialoog 
Het bestuur moet in het jaarverslag 
vermelden welke code goed bestuur 
het hanteert en waar het afwijkt van 
de code goed bestuur. Dit heeft het 
bestuur niet gedaan (artikel 17c, 
eerste lid, onder b, WPO). 

 
Het bestuur vermeldt vanaf het 
jaarverslag 2020 welke code goed 
bestuur het hanteert en, indien van 
toepassing, waar het van deze code 
afwijkt. 

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

eerstvolgende jaarverslag herstelt en zullen nagaan of dat is gebeurd. 
 
Bij ons onderzoek kwam daarnaast het volgende onderwerp aan de 
orde. 
 
Beleidsrijkheid meerjarenbegroting 
Bij de meerjarenbegroting is het belangrijk dat er (financiële) 
middelen aan de strategische doelen zijn gekoppeld. Wij zien dit 
echter niet terug in de meerjarenbegroting. Wij vragen het bestuur om 
hier in de volgende jaarverslagen meer aandacht aan te geven. 
 
Rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen. 

2.5. Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht af van de reguliere termijn van vier jaar. In het 
schooljaar 2021/2022 zullen we een herstelonderzoek uitvoeren naar 
de vastgestelde tekortkomingen. Een jaarlijkse 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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KA3 Verantwoording en dialoog 
De verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag ontbreekt 
grotendeels, waaronder ook de 
verantwoording over het intern 
toezicht op de doelmatige besteding 
van overheidsgeld (artikel 17c, eerste 
lid, onder e, WPO). 

 
Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat 
de verantwoording over de 
onderwerpen zoals genoemd in 
artikel 17c, WPO door de intern 
toezichthouder voortaan wordt 
opgenomen in het jaarverslag. 

 
Wij gaan in het eerstvolgende 
jaarverslag na of deze tekortkoming 
is hersteld. 

FB1 Continuïteit 
De volgende onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf zijn aanwezig, 
maar niet volledig opgenomen in het 
jaarverslag zoals voorgeschreven in 
de RJO (artikel 4, vierde lid, RJO). 
- In de opgave van de personele 
omvang ontbreekt de indeling in de 
gevraagde functiegroepen. 
- Bij enkele belangrijke posten van 
de meerjarenbegroting wordt 
onvoldoende toelichting gegeven op 
de belangrijke ontwikkelingen die de 
directie de komende jaren verwacht. 
- De directie geeft onvoldoende aan 
welke resultaten zijn bereikt met het 
interne risicobeheersings- en 
controlesysteem en welke 
aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat in het 
jaarverslag deze onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf voortaan 
volledig zijn opgenomen zoals 
voorgeschreven in de RJO. 

 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
de onvolledige onderdelen in het 
eerstvolgende jaarverslag opneemt. 

Voorschriften ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan 
2019-2023 ontbreekt informatie. Dat 
betreft de procedure met betrekking 
tot terug- of overplaatsing naar het 
basisonderwijs vanuit speciaal 
(basis)onderwijs (artikel 18a, achtste 
lid, onder d WPO).  

Het bestuur verwerkt de 
voorgeschreven onderwerpen in het 
ondersteuningsplan, zodat het 
voldoet aan artikel 18a, achtste lid, 
onder d, WPO, en stuurt het 
ondersteuningsplan voor 1 mei 2021 
naar de inspectie 

We laten ons informeren over de 
voortgang van het herstel door het 
bestuur. 

Overige wettelijke vereisten   

De ondersteuningsplanraad is niet 
evenwichtig samengesteld (artikel 
4a, WMS). 

Het bestuur draagt er zorg voor 
dat de ondersteuningsplanraad 
bestaat uit een gelijk aantal 
afgevaardigden van de 
personeelsgeleding als van de 
oudergeleding. 

We vertrouwen erop dat het bestuur 
het oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Op 1 februari 2021 ontvingen wij van het bestuur een reactie waarin 
het bestuur aangeeft de bevindingen als volgt te gebruiken voor de 
verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. 
 
Het bestuur van het samenwerkingsverband kan zich vinden in de 
beschreven verbeterpunten. Op de volgende wijze zullen wij de 
bevindingen uit het onderzoek betrekken bij de verdere ontwikkeling 
in ons samenwerkingsverband: 

• met de benoeming van de heer M. Voerman per januari 2021 als 
onafhankelijk voorzitter hebben wij een stap gezet om het intern 
toezicht te scheiden van het bestuur. In de komende maanden 
zullen wij het intern toezichtkader verder uitwerken en de 
statuten van het samenwerkingsverband daarop aanpassen. Wij 
verwachten ruimschoots voor 1 september 2021 dit proces af te 
ronden. 

• met de opr gaat het bestuur voor 1 mei 2021 in gesprek om te 
komen tot een effectieve en efficiënte bezetting van de opr. 
Tevens heeft het bestuur de opr uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij de Zeedag, waarin de richting voor het toekomstig beleid 
mede naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie 
Passend Onderwijs wordt besproken. 

• de genoemde punten ten aanzien van het jaarverslag zullen 
worden meegenomen in de verslaglegging over het kalenderjaar 
2020. 

• de genoemde voorschriften ten aanzien van het 
ondersteuningsplan zullen voor 1 mei 2021 worden aangepast. 
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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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