St SWV VO Weert Nederw
Cranend

Onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 12 maart 2021

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 Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en
Cranendonck aan de beurt.
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?

Thuiszitters moeten allemaal naar school
Het samenwerkingsverband heeft alle leerlingen die thuiszitten in
beeld. Zowel de scholen als het samenwerkingsverband doen er alles
aan om een thuisnabije passende plek te zoeken. Dat lukt.

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Bestuur:
Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Weert,
Nederweert en Cranendonck
Bestuursnummer: 21670

Samenwerkingsverband: Voortgezet
Onderwijs Weert, Nederweert en
Cranendonck (VO3103)
Gemeenten binnen de regio: Weert,
Nederweert en Cranendonck
Totaal aantal leerlingen: circa 4.000
Bezochte scholen:
- Citaverde Nederweert, 21CS05
- Het College Weert, 02ZR03

Het samenwerkingsverband zorgt op veel verschillende manieren
voor maatwerk
Om te zorgen voor passend onderwijs is het soms nodig om voor een
of enkele leerlingen iets speciaals te organiseren. In dit
samenwerkingsverband hebben ze veel van deze speciale plekken en
mogelijkheden. Er komen er ook steeds meer bij. Niet alleen voor een
of enkele leerlingen maar ook voor groepen. De scholen werken
hierbij altijd in goed overleg en samen met de jeugdhulp en leerplicht.
Goed samenwerken lukt
In dit samenwerkingsverband werkt iedereen goed samen om
passend onderwijs te laten slagen voor alle leerlingen. In het
samenwerkingsverband kennen de mensen elkaar en zoekt men
elkaar vaak op. Er zijn 'korte lijntjes'. Daarnaast heeft het
samenwerkingsverband veel bekendheid en een goede naam in de
regio.
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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?

Verantwoording inzet middelen
Wij vinden dat het bestuur in zijn volgende bestuursverslag aandacht
kan geven aan een goede beschrijving waaraan de middelen nu
precies zijn besteed en wat daarvan de effecten zijn geweest.
Daarvoor is het nodig dat schoolbesturen verantwoording afleggen
aan het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen die zij
van het samenwerkingsverband ontvangen en de resultaten die ze
daarmee hebben bereikt.
Wat moet beter?

Intern toezicht moet twee keer per jaar overleggen met de
ondersteuningsplanraad
Een wettelijke verplichting is dat de intern toezichthouder tweemaal
per jaar overlegt met de ondersteuningsplanraad. Hierin zitten ouders
en personeel van de scholen uit de regio. Het bestuur krijgt de
opdracht om dit overleg te plannen en uit te voeren.
In het financiële deel van het jaarverslag ontbreekt informatie
Het jaarverslag van het samenwerkingsverband voldoet niet aan de
wettelijke voorschriften. Een aantal onderdelen van de
continuïteitsparagraaf zijn niet volledig opgenomen. Daarnaast moet
het toezichthoudend orgaan in het jaarverslag schrijven hoe
het toezicht heeft gehouden op de doelmatige besteding van
rijksmiddelen. Het bestuur moet dit herstellen.
Vervolg
Wij wijken voor het bestuur van dit samenwerkingsverband niet af van
het gewone toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband
over vier jaar weer bezoeken, tenzij dat eerder nodig is.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in januari 2021 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck.
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 2018-2022, het
jaarverslag 2019, resultaatgegevens en signalen. Tijdens ons bezoek
aan het samenwerkingsverband hebben we ook enkele aanvragen
voor toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen bekeken en
besproken.
Rondetafelgesprekken
Verder hebben we op 12 januari 2021, ter voorbereiding op het
onderzoek, digitale rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen
over hun ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken
met ouders, ondersteuningscoördinatoren, schakelfunctionarissen
tussen het samenwerkingsverband en de scholen en schoolleiders van
scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Op 18 januari 2021 is
separaat nog telefonisch gesproken met de (recent afgetreden)
voorzitter van de ondersteuningsplanraad.
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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
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken
krijgen?

Onderzoeksplan
Hierna stelden we samen met directeur het definitieve plan vast voor
het onderzoek op 20 januari 2021. Hierbij zijn geen aanvullende
onderwerpen benoemd.
Verificaties op school
We hebben dit onderzoek mede ingericht met gesprekken op twee
scholen binnen het samenwerkingsverband op 19 januari 2021. Gezien
de beperkte mogelijkheden voor het afleggen van fysieke
bezoeken hebben de scholen zelf een presentatie voorbereid over
passend onderwijs en deze digitaal gedeeld met de inspectie waarna
een gesprek volgde. Het geeft ons zicht op enkele aspecten van
passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Onderzoeksdag
Op 20 januari 2021 voerden we, digitale, gesprekken met de intern
toezichthouder, met functionarissen werkzaam binnen de
jeugdhulpverlening en gemeente, met een adviseur voor de
toelaatbaarheidsverklaringen en vervolgens met het bestuur en de
directeur van het samenwerkingsverband.
Hierna voerden we, eveneens digitaal, 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.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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 concluderen dat Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet
Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck op alle zes
standaarden Voldoende kwaliteit realiseert. De kwaliteit op de
standaard Onderwijsresultaten (OR1) waarderen we zelfs als Goed.
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.
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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)?
De combinatie van het hoge niveau van de basisondersteuning, het
(volledig) dekkend aanbod, de productieve samenwerking met het
basisonderwijs, geen verwijtbare thuiszitters en de op alle niveaus
aanwezige effectieve samenwerking met jeugdhulporganisaties en
leerplicht, leiden tot de waardering Goed.

Basisondersteuning op hoog niveau
Een van de kenmerken van het samenwerkingsverband is dat het
verregaand bevordert dat leerlingen in de eigen regio naar school
gaan. Dat bereikt het samenwerkingsverband door scholen te
stimuleren de basisondersteuning naar een hoog niveau te brengen.
Een fors deel van de bekostiging die het samenwerkingsverband ter
beschikking heeft gaat naar het verhogen van het niveau van de
basisondersteuning en naar voorzieningen binnen de scholen.
Scholen bieden maatwerk
Leerlingen zijn goed in beeld op de scholen. Opvallend is daarbij de
inzet vanuit de teams om de leerling de benodigde ondersteuning te
bieden. Uit ons onderzoek bleek daarbij de enorme creativiteit en
gedrevenheid. Docenten en mentoren bespreken in leerling- en
mentoroverleg wat er nodig is en betrekken daarbij zo nodig
ambulante begeleiders. Deze experts op het gebied van extra
ondersteuning richten zich allereerst op de leerling maar daarnaast
ook op het vergroten van het handelingsrepertoire van de docenten.
Als deze interventies niet afdoende resultaat opleveren schakelt de
mentor het intern ondersteuningsteam in. Ouders zijn vanaf het
eerste signaleren door de mentor nauw betrokken bij dit proces.
Goed zicht op leerlingen
Het samenwerkingsverband bevordert dat alle leerplichtige leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, ingeschreven staan bij een
school en daadwerkelijk onderwijs volgen. De scholen en het
samenwerkingsverband hebben aanhoudend aandacht voor
verbetering van het beleid en de aanpak via de verschillende
overleggen waarbij naast leerplicht ook het CJG (Centrum Jeugd en
Gezin) aansluit. Uit ons onderzoek blijkt dat met name ouders dit als
heel prettig ervaren.
Brede expertise in de Interne Ondersteuningsteams
Op iedere school is een Intern Ondersteuningsteam (IOT); voor het
voortgezet speciaal onderwijs (vso) is dit de Commissie voor de
Begeleiding (CvB). Het IOT is de eerste schakel bij het bespreken van
leerlingen waarbij de ondersteuningsvraag de expertise van de school
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overstijgt. Jeugdhulporganisaties en gemeente zitten op schoolniveau
aan tafel om direct inzet te kunnen plegen in het belang van de
leerling. De inzet van ambulante ondersteuning vanuit het speciaal
onderwijs en het CJG verloopt via het IOT. Doel is het voorkomen van
doorverwijzen naar speciaal onderwijs of thuiszitten door preventief
al de juiste ondersteuning op de reguliere school in te zetten.
De voorzitters van deze IOT's overleggen op het niveau van het
samenwerkingsverband om de benodigde expertise snel in te zetten.
Daarnaast leidt alle extra ondersteuning doelgericht ook tot het
vergroten van het handelingsrepertoire van de docenten en
mentoren. In de praktijk blijkt dit goed te werken en zijn alle
betrokkenen tevreden over de snelle beschikbaarheid van expertise.

Initiatiefklas biedt kansen in het reguliere onderwijs
Het samenwerkingsverband kent als tussenvoorziening de
initiatiefklas. Hier krijgen leerlingen extra aandacht in kleine klassen
waarbij het doel is ze goed voor te bereiden op een succesvolle
doorstroom in een regulier klas in de bovenbouw op dezelfde school.
Het bestuur overweegt deze succesvolle voorziening uit te breiden en
onderzoekt daarbij op welke scholen dit kan en voor welke
schoolniveaus.
Extra ondersteuning vlot geregeld
De toeleiding naar bovenstaande tussenvoorziening maar ook naar
speciale voorzieningen (tlv aanvraag) loopt via het Loket Passend
Onderwijs (LPO). Het LPO bestaat uit gedragswetenschappers en waar
nodig aangevuld met deskundigen betrokken bij de casuïstiek vanuit
het CJG of leerplicht. Het beleid van het samenwerkingsverband is
gericht op zo mogelijk regulier onderwijs voor alle leerlingen. Het LPO
bespreekt daarom aan de hand van iedere aanvraag voor speciaal
onderwijs met ouders en scholen of er voldoende is onderzocht of
lichtere vormen van ondersteuning mogelijk zijn en of tijdelijke
plaatsing in het speciaal onderwijs een optie is.
LPO deskundigen maken deel uit van het IOT. Zodra het komt tot een
tlv-aanvraag zet het samenwerkingsverband een andere deskundige
in om te komen tot een onafhankelijk advies alvorens een besluit te
nemen. Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is
aangevraagd, dan handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag
af ruim binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.
Thuiszitters goed in beeld
Er zijn erg weinig thuiszitters omdat scholen erg inzetten op het
voorkomen ervan. Wanneer leerlingen helemaal geen onderwijs meer
volgen, is over het algemeen sprake van ingewikkelde problematiek,
soms op meer dan een vlak. Positief is dat bij het zoeken naar een
oplossing voor individuele gevallen de scholen actief blijven inzetten
op maatwerk in het bieden van onderwijs. Hiervan hebben wij tijdens
ons onderzoek verschillende oplossingen gezien waarbij er een goede
samenwerking was tussen ouders en jeugdhulp. Leerplicht verleent
nooit vrijstellingen zonder eerst contact te leggen met de school en
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het samenwerkingsverband om eventuele onderwijsmogelijkheden te
verkennen en zolang mogelijk vast te blijven houden aan een
schoolinschrijving. Deze nauwe samenwerking met leerplicht en
jeugdhulporganisaties zorgde in schooljaar 2019/2020 voor het eerst
voor een afname van het aantal vrijstellingen.

Oranje route vanaf groep 7 in het basisonderwijs
De overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs
(vo) is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind. Het
samenwerkingsverband kiest er bewust voor al vroegtijdig bij deze
overgang betrokken te zijn. Vanaf groep 7 zijn de scholen in het vo
nauw betrokken bij leerlingen om hen een zo goed mogelijke start in
het vo te bieden. Er is bijzondere aandacht voor leerlingen waaraan in
het po of in het speciaal basisonderwijs (sbo), maar ook in het speciaal
onderwijs (so), extra ondersteuning is geboden. Deze leerlingen
komen in het zogenaamde oranje traject en ontvangen extra
begeleiding bij de overstap naar het vo. De overgang van po naar vo is
op deze manier succesvol ingericht met de focus op passend regulier
onderwijs.
Samenwerking jeugdhulp en gemeente
Op zowel schoolniveau (in de IOT's) als op het niveau van het
samenwerkingsverband is de samenwerking met gemeenten en
jeugdhulporganisaties intensief. Al in een vroeg stadium zijn alle
partijen betrokken en kunnen zo vaak al preventief de juist
ondersteuning inzetten. Uit ons onderzoek blijkt dat alle professioneel
betrokkenen maar ook ouders zich erg positief uitspreken over de
wijze waarop deze samenwerking verloopt en leidt tot snel handelen.

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)?
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We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende. Er is veel informatie
beschikbaar vanuit de scholen waarmee het bestuur een goed zicht
heeft en houdt op de kwaliteit van de ondersteuning.
Aanscherping kan op het formuleren van verbeteractiviteiten op basis
van conclusies naar aanleiding van de resultaten. Het
kwaliteitszorgsysteem biedt hiervoor ruim voldoende input.

Informatie uit de scholen
De IOT's zijn ingericht om snelle en adequate ondersteuning te bieden
op schoolniveau. Het IOT is de eerste schakel bij het bespreken van
leerlingen waarbij de ondersteuningsvraag de expertise van de school
overstijgt. De inzet van ambulante ondersteuning vanuit het
voortgezet speciaal onderwijs en het CJG verloopt via het IOT. De IOT's
hebben een goed zicht op welke ondersteuning wanneer nodig is en
tot welke resultaten dit leidt. De voorzitters van de IOT's overleggen
iedere zes weken met het Loket Passend Onderwijs (LPO) en de
directeur van het samenwerkingsverband. Ze bespreken dan onder
andere de resultaten in de scholen op casusniveau maar maken ook
trendanalyses om te kunnen beoordelen of het netwerk voldoende
dekkend is. Zo was in eerste instantie met name extra
ondersteuning nodig voor leerlingen op het niveau van vmbo-tl terwijl
dat nu meer ligt bij de leerlingen op de vmbo-niveaus daaronder. De
initiatiefklassen zijn hieruit ontstaan. Hiermee laat het
samenwerkingsverband zien dat het beleid ontwikkelt op basis van
ervaringen, gericht op behoeften van leerlingen.
Informatie over de extra ondersteuning
Het LPO maakt aan de hand van kwantitatieve en
kwalitatieve data rondom de toelaatbaarheidsverklaringen vso en
praktijkonderwijs jaarlijks een analyse en geeft daarbij aanbevelingen
aan het bestuur. Een van de conclusies is dat er sprake is van een
zorgvuldige procedure voor de (her)aanvragen: er zijn geen
aanwijzingen dat er onterechte aanvragen binnenkomen. Recente
adviezen vanuit het LPO richten zich daarom op meer aandacht voor
passend onderwijs in de vorm van tussenvoorzieningen op de
reguliere scholen. Het bestuur heeft aangegeven hier aandacht voor te
hebben, ook omdat het deelnamepercentage op den duur niet meer
betaalbaar zal zijn vanuit de middelen passend onderwijs.
Ontwikkelingen in de kwaliteitszorg
Het bestuur hanteert sinds vrij recent een kwaliteitszorgsysteem
Perspectief op School (PoS) waarmee het de resultaten nog beter in
beeld kan krijgen. De jaarlijkse gesprekken met de scholen over de
wijze waarop de ondersteuning invulling krijgt, kan met dit systeem
meer inzicht geven in de resultaten en biedt mogelijkheden om deze
tussen de scholen onderling te vergelijken. Het bestuur geeft aan
dat het deze manier van data verzamelen nodig heeft om beter te
kunnen monitoren en daardoor minder volgend en meer sturend te
kunnen zijn.
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Beleidsrijker ondersteuningsplan
Binnen dit samenwerkingsverband is het volgen van regulier
onderwijs de norm. Zicht op de kwaliteit en kwantiteit van de
mogelijkheden voor ondersteuning op de reguliere scholen krijgt
vanuit het bestuur daarom de meeste aandacht. Om dit ook in de
toekomst betaalbaar te houden, stelt het bestuur nadrukkelijk dat het
deelnamepercentage in het voortgezet speciaal onderwijs verder
omlaag moet. Het huidige ondersteuningsplan vindt het bestuur
daarin te weinig beleidsrijk met te weinig concrete doelstellingen. Het
nieuwe ondersteuningsplan (vanaf 2022) moet hierin verandering
brengen zodat de resultaten beter in beeld te brengen zijn. Ondanks
dat het huidige ondersteuningsplan voldoende mogelijkheden biedt
om te monitoren en sturen op het gebied van passend onderwijs in de
regio zal een scherpere formulering van de doelen wel bijdragen aan
een betere kwaliteitszorg en verantwoording en kan het
samenwerkingsverband zich ook op deze standaard richting de
waardering Goed ontwikkelen.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Het
samenwerkingsverband kent een integere en
transparante organisatiecultuur gericht op eigenaarschap bij de
professionals in de scholen, waarin het organiseren van de benodigde
ondersteuning vorm krijgt door korte lijnen, grote mate van
samenwerking en daadkrachtig optreden. Het belang van de leerling
staat voorop en waar nodig is maatwerk beschikbaar. De bestuurlijke
inrichting voldoet aan de deugdelijkheidseisen en het
samenwerkingsverband geeft blijk van het continue streven
naar verbetering van de organisatie in het licht van goed bestuur.

Effectieve governance blijvend op de agenda
Het bestuur onderzoekt of de huidige vorm van besturen past bij de te
behalen doelen van dit samenwerkingsverband. Sinds ruim een jaar
staan de bestuursvergaderingen onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter. Het vervullen van de toezichthoudende rol is daarmee ook
beter, want onafhankelijk, geborgd. Het bestuur geeft aan daarin
afgelopen jaar grote stappen te hebben gemaakt en dit zal ook zeker
terug te zien zijn in de jaarverslaglegging over 2020. Belangrijke
thema's afgelopen jaar waren de doelmatige besteding van de
middelen en het toezicht daarop en de wijze waarop het
samenwerkingsverband de middelen passend onderwijs verdeelt over
de schoolbesturen. Tijdens ons onderzoek bleek uit de gesprekken
met het bestuur, dat er een toenemende mate van vertrouwen is op
basis van een gedeelde visie op passend onderwijs.
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Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen (KA3)?
We beoordelen het functioneren van het bestuur op deze standaard
als Voldoende, ondanks een herstelopdracht voor het niet voeren van
het verplichte tweejaarlijks overleg met de ondersteuningsplanraad.
Daarnaast zien we ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de
verantwoording in met name het jaarverslag.

Open communicatie en korte lijnen
De website is overzichtelijk en informatief. Het
samenwerkingsverband heeft voor ouders van leerlingen in het po
een brochure gemaakt over de verschillende
ondersteuningsmogelijkheden in het vo. Uit ons onderzoek blijkt dat
betrokkenen bij het samenwerkingsverband, zoals ouders en
vertegenwoordigers vanuit de gemeente en jeugdhulp, erg tevreden
zijn over de wijze waarop het samenwerkingsverband communiceert.
Lijnen zijn kort en handelen gaat snel en transparant.
Het jaarverslag kan duidelijker
Het jaarverslag kan aan kwaliteit winnen als het
samenwerkingsverband de evaluaties, gebonden aan conclusies en
besluiten een (betere) plek geeft. Deze elementen zijn ruimschoots
voorhanden en verdienen een plaats in het jaarverslag dat immers is
bedoeld om derden te informeren. Het ontbreekt nu teveel aan
waarderende en richtinggevende uitspraken gerelateerd aan gestelde
doelen met daarbij een verklaring. Daarnaast richt de inhoud zich nog
weinig op de effecten van het beleid voor scholen en leerlingen in de
regio. Het bestuur onderkent dit en heeft aangegeven dit in het
jaarverslag over 2020 duidelijker weer te geven.
Kritische dialoog over het functioneren moet beter
Op dit moment is de ondersteuningsplanraad nog zoekende naar zijn
rol binnen het samenwerkingsverband. Dit heeft ook duidelijk effect
op het invullen van de vacatures. De raad geeft aan dat het bestuur
haar goed en tijdig informeert over ontwikkelingen binnen het
samenwerkingsverband. Het bestuur heeft toegezegd in te zetten op
betere ondersteuning en bemensing van de raad.
Het is daarnaast wettelijk verplicht dat de intern toezichthouder ten
minste tweemaal per jaar overleg pleegt met de
ondersteuningsplanraad (artikel 24e1, vijfde lid, WVO). Dit heeft tot op
heden onvoldoende plaatsgevonden, dus krijgt het bestuur de
opdracht dit te herstellen. Het kan de ondersteuningsplanraad ook
helpen in het zich verder ontwikkelen als kritische gesprekspartner
voor het intern toezicht en het bestuur.
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2.4. Financieel beheer
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.

Bovenmatig eigen vermogen
De inspectie hanteert vanaf dit jaar de ‘signaleringswaarde voor
mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. Volgens de berekening over de
vermogenspositie van het bestuur over 2019 komt het
samenwerkingsverband boven deze waarde uit. De gedachte achter
de signaleringswaarde is dat publiek onderwijsgeld optimaal aan
onderwijs wordt besteed en niet onnodig in reserves vastzit. In het
gesprek met het bestuur kwam naar voren dat zij zich hiervan bewust
is en dat zij stuurt op de afbouw van het publiek eigen vermogen
zodat deze in lijn komt te liggen met de signaleringswaarde. Zij geeft
aan dat zij de meerjarenbegroting heeft aangepast en
dit zichtbaar wordt in het verloop van het publiek eigen vermogen in
de komende jaren.
Verantwoorden van de besteding
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 te vragen en/of de aanvullende middelen te oormerken voor
specifieke doelen. Daarnaast vragen we het bestuur om vanaf het
verslagjaar 2020, aan de hand van de signaleringswaarde van de
inspectie, de hoogte van de reserves toe te lichten en te
verantwoorden in het jaarverslag.

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. Wel benoemen wij een
aantal aandachtspunten bij de continuïteitsparagraaf.

Continuïteitsparagraaf
Het bestuur krijgt een herstelopdracht (artikel 4, vierde lid,
RJO) omdat de volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf niet
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volledig zijn opgenomen in het jaarverslag 2019:
• Het bestuur geeft aan op welke wijze het interne
risicobeheersings- en controlesysteemsysteem is ingericht en
hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt echter niet
aangegeven welke resultaten met het risicobeheersingssysteem
zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden
doorgevoerd in de komende jaren.
• Het bestuur geeft aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich
in de komende jaren ziet geplaatst maar geeft onvoldoende aan
op welke wijze het passende beheersmaatregelen treft bij de
risico’s en onzekerheden.
• De rapportage van de intern toezichthouder is aanwezig maar de
intern toezichthouder legt in dat verslag onvoldoende
verantwoording af over de resultaten die haar handelen heeft
opgeleverd. Ook geeft het toezichthoudend orgaan onvoldoende
aan hoe zij de directeur ondersteunt en adviseert bij
beleidsvraagstukken en financiële problematiek.
Naast de onvolledige onderdelen van de continuïteitsparagraaf, kan
het bestuur in de volgende jaarverslagen de informatiewaarde van
andere elementen verbeteren. Het betreft:
• De verschillen in posten in de staat van baten en lasten in
vergelijking met voorgaand jaar zijn niet toegelicht in het
jaarverslag.
• In de meerjarenbegroting is in de staat van baten en lasten de
post ‘geoormerkte baten programma's’ opgenomen. Dit is geen
onderdeel van de standaardindeling van de RJO.
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 duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.

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 en deze moet hierover in het
bestuursverslag verantwoording afleggen. De informatie hierover
ontbrak in het jaarverslag over 2019. Wij verwachten dat de intern
toezichthouder deze tekortkoming in het eerstvolgende
bestuursverslag herstelt.
Beleidsrijkheid meerjarenbegroting
Bij de meerjarenbegroting is het belangrijk dat er een duidelijke
verbinding zichtbaar is met het strategisch beleid en de keuzes van het
bestuur. Uit de meerjarenbegroting blijkt onvoldoende op basis van
welk beleid en welke keuzes zij het eigen vermogen de komende jaren
verder opbouwt. Op dat punt is de meerjarenbegroting niet
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beleidsrijk. Dit kan het bestuur aanpassen in het eerstvolgende
jaarverslag.
Rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
en eventuele aanvullende informatie zoals signalen.

2.5. Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het
vervolgtoezicht niet af van de reguliere termijn van vier jaar. Een
jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie
aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur draagt er zorg voor dat
het intern toezichthoudend orgaan
ten minste tweemaal per jaar overleg
pleegt met de
ondersteuningsplanraad. We
verwachten van het bestuur dat het
aantoont dat dit overleg
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Dit kan het bestuur doen door
hierover te rapporteren in het
jaarverslag.

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

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

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

Het bestuur zorgt ervoor dat de
intern toezichthouder de
verantwoording over het toezien op
de doelmatige besteding van
overheidsgeld voortaan in het
jaarverslag opneemt.

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

Bestuur
KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder dient
minimaal twee keer per jaar overleg
te voeren met de
ondersteuningsplanraad, maar dit
heeft niet plaatsgevonden (artikel
24e1, vijfde lid, WVO).

FB1 Continuïteit
De continuïteitsparagraaf in het
jaarverslag 2019 is niet volledig zoals
voorgeschreven in de RJO (artikel 4,
vierde lid, RJO).

FB2 Doelmatigheid
De verantwoording over het toezien
op de doelmatige besteding van
overheidsgeld door de intern
toezichthouder ontbreekt in het
bestuursverslag 2019 (artikel 24e1,
eerste lid onder c, WVO).
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3 . Reactie van het bestuur
Het bestuur heeft kennis genomen van het conceptrapport in het
kader van het vierjaarlijks inspectiebezoek aan het
samenwerkingsverband Weert, Nederweert en Cranendonck
Wij onderschrijven uw conclusies op het terrein van de
onderwijsresultaten die binnen het samenwerkingsverband worden
bereikt. Het doet ons deugd dat u deze resultaten met ‘goed’
beoordeelt. Dit doet recht aan de inzet die er door eenieder binnen
het samenwerkingsverband geleverd voor zo inclusief mogelijk
onderwijs.
Voorts herkennen wij ons in uw waardering van de kwaliteitszorg,
waarbij wij de opvatting onderschrijven dat het noodzakelijk is om de
kritische dialoog tussen bestuur en ondersteuningsplanraad (OPR) een
impuls te geven. Daarnaast is uw constatering dat de
continuïteitsparagraaf conform voorschriften RJO in het
bestuursverslag opgenomen dient te worden een terechte. Eén en
ander wordt verwerkt in het komende bestuursverslag.
Tenslotte geeft u aan dat het toezien op de doelmatige besteding van
overheidsgeld een taak is van de intern toezichthouder en dat
hierover in het bestuursverslag verantwoording afgelegd dient te
worden. Het bestuur is met u van mening dat overheidsgeld goed en
verantwoord besteed dient worden. Binnen de huidige bestuurlijke
P&C-cyclus van het samenwerkingsverband bestaat hier voldoende
oog voor, hetgeen het bestuur zal expliciteren in het komende
bestuursverslag.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

