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Samenvatting 

In november 2020 hebben wij bij Stichting Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 28-12 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd, waarbij wij tekortkomingen hebben 
geconstateerd. We hebben met het bestuur afspraken gemaakt om de 
kwaliteit van de kwaliteitscultuur te verbeteren. Wij hebben op 29 
oktober 2021 opnieuw beoordeeld of het bestuur de aan de wettelijke 
vereisten voldoet. 
 
Wat gaat goed? 
Het intern toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur 
Sinds de start van dit schooljaar werkt het samenwerkingsverband 
met een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. Elk van 
deze besturen bestaat uit een deel van de aangesloten 
schoolbestuurders. Een onafhankelijk voorzitter zit de vergaderingen 
van het toezichthoudend bestuur voor. Ook heeft het 
toezichthoudend bestuur een intern toezichtkader opgesteld om de 
onafhankelijkheid in het functioneren te bevorderen. 
Beide besturen zijn het eens over de nieuwe statuten, maar deze 
moeten nog wel door de notaris worden vastgelegd.  
 
Het bestuur voerde verbeteringen door in het jaarverslag 
Het bestuur heeft de tekortkomingen in het jaarverslag weggenomen. 
Deze gaan over het vermelden van de code Goed Bestuur en 
eventuele afwijkingen ervan, en de verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag. 
 
Het bestuur werkt aan een betere samenstelling van de 
ondersteuningsplanraad 
Het bestuur voert constructief overleg met de 
ondersteuningsplanraad over een beter werkbare samenstelling van 
de raad. Binnenkort verwacht het bestuur hier een besluit over te 
kunnen nemen. 
 
Wat kan beter? 
De schoolbestuurders kunnen nog groeien in het werken volgens hun 
nieuwe rol 
Het werken volgens de nieuwe bestuurlijke inrichting is recent gestart. 
Nu is het zaak dat de schoolbestuurders groeien in het vervullen van 
hun nieuwe rol als lid van het uitvoerend bestuur of toezichthoudend 
bestuur. Daarbij zal de onafhanklijk voorzitter hen helpen. 

Bestuur: Stichting 
Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Duin- en Bollenstreek 
28-12 
Bestuursnummer: 21680 

Gemeenten binnen de regio: 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Teylingen 
 
Aantal aangesloten schoolbesturen 
en scholen: 
12 besturen met in totaal 72 scholen 
 
Totaal aantal leerlingen in de 
regio: ruim 15.000 
 
Onderzoeksperiode: 
oktober 2021 
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Vervolg 
Omdat we vaststellen dat de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn 
hersteld en we geen andere tekortkomingen hebben vastgesteld, 
wijken wij niet af van het gewone toezicht. 
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Opzet van het herstelonderzoek 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 op 29 oktober 2021 een 
herstelonderzoek uitgevoerd bij Stichting Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 28-12 naar aanleiding van 
tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het vierjaarlijks 
onderzoek bestuur en samenwerkingsverband in november 2020. Het 
herstelonderzoek richt zich op de tekortkomingen die we in het 
vierjaarlijks onderzoek hebben vastgesteld. 
 
Bij het vierjaarlijks onderzoek in 2020 maakten we gebruik van het 
Onderzoekskader 2017 en vielen de tekortkomingen onder de 
standaard KA2 Kwaliteitscultuur en KA3 Verantwoording en dialoog. 
Binnen het huidige Onderzoekskader 2021 vallen de wettelijke 
vereisten binnen de standaarden BKA1 Visie, ambities en doelen en 
BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

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 de resultaten van het 
onderzoek op bestuursniveau, inclusief een samenvattend oordeel. 
De paragraafe 2.1 geeft onze oordelen en bevindingen op de 
standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie BKA1 Visie, ambities en doelen en BKA2 Uitvoering en 
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kwaliteitscultuur. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in paragraaf 2.2. In hoofdstuk 3 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten herstelonderzoek 
bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het 
herstelonderzoek op bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
Het bestuur heeft de in 2020 geconstateerde tekortkomingen 
hersteld. Zo zijn bestuur en toezicht nu deugdelijk van elkaar 
gescheiden, voerde het bestuur verberingen door in het jaarverslag en 
verwachten wij op korte termijn dat de samenstelling van de 
ondersteuningsplanraad aan de wettelijke voorschriften voldoet. 

De standaarden BKA1 Visie, ambities en doelen en BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur krijgen het oordeel Voldoende. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

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

BKA1. Visie, ambities en doelen 
We baseren ons hierbij op de bevindingen uit ons 
vierjaarlijksonderzoek van november 2020 en de beoordeling van 
enkele herstelopdrachten d.d. 1 juli 2021. Daaruit blijkt dat het bestuur 
voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot het 
opstellen van een ondersteuningsplan en het inrichten van een stelsel 
voor de kwaliteitszorg. 
Daarnaast zien we dat de nieuwe bestuurlijke inrichting voorziet in 
een deugdelijke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Een deel 
van de aangesloten schoolbestuurders vormt het uitvoerend bestuur 
en de andere schoolbestuurders vormen met elkaar het 
toezichthoudend bestuur. De wettelijke taken voor het intern toezicht 
zijn bij het toezichthoudend bestuur belegd. Ook is er een directeur 
waaraan bestuurlijke bevoegdheden vanuit het uitvoerend bestuur 
zijn gemandateerd. In zowel de statuten als het intern toezichtkader is 
de scheiding van beide bestuursorganen helder verwerkt. 
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BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Ook bij de beoordeling van deze standaard baseren we ons op de 
bevindingen vanuit ons vierjaarlijksonderzoek van november 2020 en 
de beoordeling van enkele herstelopdrachten d.d. 1 juli 2021. 
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek constateerden we dat de 
schoolbestuurders als bestuur van het samenwerkingsverband zowel 
het intern toezicht uitvoerden, maar zich ook actief bezighielden met 
bestuurlijke keuzes over de uitvoering van het ondersteuningsplan. 
Daarmee liepen dagelijks bestuur en intern toezicht door elkaar. 
Inmiddels heeft het bestuur de bestuurlijke inrichting van het 
samenwerkingsverband aangepast, wat in de praktijk moet leiden tot 
een betere scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
Om de onafhankelijke uitvoering van het intern toezicht te 
bevorderen, werkt het toezichthoudend bestuur met een 
onafhankelijk voorzitter en nam het recent ook een intern 
toezichtkader in gebruik. Tevens houden de leden van de beide 
besturen elkaar scherp door na elke vergadering gezamenlijk op 
elkaars functioneren te reflecteren en hun functioneren jaarlijks onder 
leiding van een externe te evalueren. We hebben met het bestuur 
gesproken over hoe het intern toezicht verder versterkt kan worden, 
zoals bijvoorbeeld het maken van afspraken over het verzamelen van 
andere informatie naast de informatie van het uitvoerend bestuur, 
contacten van intern toezichthouders met stakeholders, en het 
werken met criteria voor het beoordelen van het uitvoerend bestuur 
door het intern toezicht. 
De directeur werkt met bestuurlijke mandaten van het uitvoerend 
bestuur. Zij voert het beleid in het ondersteuningsplan uit, stemt 
hierover af met relevante partijen en geeft leiding aan de overige 
personeelsleden van het samenwerkingsverband. De directeur voert 
hierover overleg met het uitvoerend bestuur, het uitvoerend bestuur 
verantwoordt zich aan het toezichthoudend bestuur. Het bestuur van 
het samenwerkingsverband ziet deze nieuwe bestuurlijke inrichting 
als een stap in de richting van een verdere ontwikkeling. Het doel van 
het bestuur is om binnen afzienbare tijd te werken met een directeur-
bestuurder. Het bestuur gaat nog nadenken over de positie van 
schoolbestuurders en de invulling van het intern toezicht op termijn. 
 
Hoewel de nieuwe werkwijze pas kort geleden is gestart en 
betrokkenen nog moeten wennen aan hun veranderde rol, hebben wij 
er vertrouwen in dat bestuur en intern toezicht met deze werkwijze 
voldoende onafhankelijk van elkaar functioneren. Wij oordelen dat 
het bestuur de tekortkoming op artikel 17b van de wpo heeft 
weggenomen. 
 
Ook heeft het de tekortkoming bestuur op artikel 17c, eerste lid, onder 
b, van de WPO weggenomen door het vermelden van de gehanteerde 
code voor goed bestuur in het jaarverslag. Hoewel de 
ondersteuningsplanraad nog niet volledig is bezet, constateren we dat 
het bestuur zich daar voldoende voor inzet. Wij verwachten dat het 
binnen afzienbare tijd de tekortkoming op artikel 4a van de WMS 
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heeft weggenomen. 

Tot slot verantwoordt het (toen nog) algemeen bestuur zich in het 
jaarverslag 2020 over het gevoerde intern toezicht, waaronder ook 
over het intern toezicht op de doelmatige besteding van 
overheidsgeld. Daarmee heeft het bestuur de tekortkoming op artikel 
17c, eerste lid, onder e, WPO weggenomen. Wel constateren wij dat in 
het verslag van het toezichthoudend bestuur nog informatie 
ontbreekt. Dat gaat over de resultaten van het handelen door het 
algemeen bestuur en op welke wijze het algemeen bestuur het 
dagelijks bestuur heeft ondersteund (RJO, artikel 3 onderdeel f en 
bijlage 3 behorend bij artikel 4, vierde lid: B3). Ook ontbreekt de 
informatie over de manier waarop het algemeen bestuur uitvoering 
heeft gegeven aan het toezicht op en doelmatige besteding van 
rijksmiddelen. Wij vragen het toezichthoudend bestuur in zijn 
verantwoording voortaan ook aandacht te schenken aan deze 
onderwerpen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We houden voor dit bestuur de reguliere termijn aan van vier jaar. 
Dat betekent dat we het bestuur in principe over vier jaar weer 
onderzoeken. Omdat het bestuur op alle onderzochte punten voldoet 
aan de wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om 
vervolgafspraken te maken. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband en de bestuurlijke kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur van het samenwerkingsverband kan zich vinden in de 
zienswijze van de inspectie. 

Het voornemen van het bestuur is om al in het huidige schooljaar 
door te ontwikkelen in het governancemodel. Het streven daarbij is 
om op afzienbare termijn de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
volledig belegd te hebben bij een directeur-bestuurder. De 
vormgeving van het intern toezicht zal parallel aan die ontwikkeling 
ook opnieuw overwogen worden. 

De geconstateerde tekortkomingen in de verslaglegging zal het 
samenwerkingsverband met ingang van het jaarverslag over 2021 
corrigeren. 
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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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