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Samenvatting 

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij Samenwerkingsverband PO Rijn & Gelderse 
Vallei 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 
Samenwerkingsverband PO Rijn & Gelderse Vallei bevindt zich in een 
relatief complexe omgeving. Zo bestaat het samenwerkingsverband 
uit een groot werkgebied met veel verschillende schoolbesturen en 
scholen. Daarnaast moet het samenwerkingsverband met zeven 
gemeenten afstemmen die in twee jeugdzorgregio's vallen. Daarom 
koos het bestuur ervoor om het beleid meer te gaan uitwerken in 
afzonderlijke deelregio's, zodat de uitvoering van passend onderwijs 
beter kan aansluiten bij de plaatselijke manier van werken. Ten tijde 
van het onderzoek bevindt het samenwerkingsverband zich in een 
overgangssituatie van een centraal aangestuurd verband naar een 
meer decentrale aansturing met meer aansluiting bij de scholen. 
 
Wat gaat goed? 
Voor alle leerlingen een plek op een school 
Voor elke leerling heeft het samenwerkingsverband een zo passend 
mogelijke plek op een school. Daarbij behandelt het bestuur 
aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring binnen de wettelijke 
termijn. Ook zorgt het samenwerkingsverband ervoor dat er geen 
leerlingen thuis hoeven te zitten doordat er geen passende plek is. Het 
samenwerkingsverband werkt aan verbeteringen met als doel dat 
meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dichter bij hun 
huis naar school kunnen. 
 
Goede inzet op samenwerking met gemeenten 
Het samenwerkingsverband werkt constructief samen met 
gemeenten, en doet dat samen met vier andere 
samenwerkingsverbanden uit een brede regio. Het gaat hierbij met 
name over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en over 
het voorkomen dat leerlingen thuiszitten. Dit lukt met enkele 
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gemeenten goed en met anderen nog niet helemaal naar de wens van 
het bestuur. Daar zet het bestuur zich ook voor in. 
 
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. 
 
Wat kan beter? 
Formuleren van beoogde resultaten 
Het bestuur kan duidelijker benoemen welke resultaten het bij de 
doelen wil bereiken. Daarmee wordt het voor met name de scholen en 
schoolbesturen meer zichtbaar waar ze naartoe moeten werken met 
passend onderwijs. Tegelijk kan dat het bestuur helpen om bij de 
verantwoording in het jaarverslag beter te laten zien of de 
ontwikkelingen ook leiden tot de gewenste (tussen)resultaten. 
 
Het bestuur kan zich meer inzetten voor een volledige 
ondersteuningsplanraad 
De ondersteuningsplanraad kent een vacature. Met name de 
ondersteuningsplanraad zelf zoekt actief naar een nieuw lid. Het 
bestuur helpt de ondersteuningsplanraad daar wel bij, maar de regie 
zou meer bij het bestuur kunnen liggen. 
 
Verbetering van beschrijving risico's en bijbehorende 
beheersmaatregelen 
De beschrijving in het jaarverslag van de risico’s en bijbehorende 
beheersmaatregelen kan worden verbeterd. 
 
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, vaak hebben de beide deskundigen de deskundigheid die de 
wetgever noemt als mogelijke eerste deskundige. Het bestuur moet 
dit verbeteren. 
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Het bestuur en intern toezicht moeten hun verantwoording 
verbeteren 
Het bestuur en de intern toezichthouders verantwoorden zich in het 
jaarverslag, maar doen dat niet genoeg. Het bestuur moet de 
verantwoording over het risicobeheersingssysteem verbeteren. 
Daarnaast moet het bestuur vermelden welke code voor goed bestuur 
het hanteert alsook eventuele afwijkingen daarop in de uitvoering. En 
de intern toezichthouders moeten zich verantwoorden over hoe ze 
weten of het bestuur de ondersteuningsmiddelen op een goede 
manier inzet. In de verantwoording van het intern toezicht ontbreekt 
ook informatie over het toezicht op de doelmatige aanwending van 
rijksmiddelen. 
 
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 december 2021 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Samenwerkingsverband PO Rijn 
& Gelderse Vallei. 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 en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
onderzoeksactiviteiten uit. Daarbij betrekken we belanghebbenden bij 
het samenwerkingsverband. Vanwege de beperkende maatregelen 
rondom de coronapandemie hebben we dit onderzoek digitaal 
uitgevoerd via een beeldverbinding. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond 
uit onderstaande activiteiten. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over 
het bestuur en samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het 
ondersteuningsplan 2018-2022, het jaarverslag 2020, de statuten d.d. 
2018 en de conceptstatuten 2021, het jaarplan 2021-2022, een 
ontwikkeldocument over de stand van zaken, en diverse 
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beleidsnotities van het samenwerkingsverband. 
 
We voerden rondetafelgesprekken met ouders, leraren uit het speciaal 
en regulier onderwijs, schakelfunctionarissen tussen het 
samenwerkingsverband en de scholen en met schoolleiders uit het 
speciaal en regulier onderwijs over hun ervaringen met het 
samenwerkingsverband, gevolgd door een startgesprek met het 
bestuur. 
 
Op de onderzoeksdag voerden we gesprekken met: 

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

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

• 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; 

• verantwoordelijken voor de ondersteuningstoewijzing in 
combinatie met een dossieranalyse. 

We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met het 
bestuur 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 in een apart gesprek een terugkoppeling van 
onze bevindingen en oordelen. 

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. De afspraken over het 
vervolgtoezicht zijn opgenomen in paragraaf 2.3. In hoofdstuk 3 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. 

Context 
Ten tijde van het onderzoek bevindt het samenwerkingsverband zich 
in een overgangssituatie van een centraal aangestuurd verband naar 
een meer decentrale aansturing en betere aansluiting bij de scholen. 
Aanleiding hiertoe is dat Samenwerkingsverband PO Rijn & Gelderse 
Vallei zich in een relatief complexe omgeving bevindt. Zo beslaat het 
samenwerkingsverband een groot werkgebied met veel verschillende 
schoolbesturen en scholen. Daarnaast moet het 
samenwerkingsverband met zeven gemeenten afstemmen die in twee 
jeugdzorgregio's vallen. Met deze complexiteit merkt het bestuur dat 
het lastig is om de centraal uitgedachte werkwijze goed ingevoerd te 
krijgen op alle scholen. Daarom koos het bestuur ervoor om het beleid 
meer te laten  uitwerken door afzonderlijke deelregio's. Dit moet 
leiden tot de uitvoering van passend onderwijs die beter aansluit bij 
de plaatselijke manier van werken. Ook verwacht het bestuur dat de 
aangesloten schoolbestuurders zich met een decentrale aanpak meer 
verantwoordelijk gaan voelen voor de onderlinge afstemming  en 
uitvoering van het gezamenlijke beleid in hun deelregio. 
Tegelijk met deze verandering binnen het samenwerkingsverband is 
ook de afstemming met de gemeenten aan het veranderen naar een 
efficiënter overlegstructuur. 
Genoemde ontwikkelingen vragen van het bestuur een andere manier 
van werken, omdat verantwoordelijkheden, meer dan nu het geval is, 
bij de deelregio's komen te liggen. Zowel de intern toezichthouders als 
de schoolbestuurders en de mensen van de gemeenten die wij 
spraken hebben veel vertrouwen in het bestuur. 
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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. 

RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen 
 
Voor alle leerlingen met extra ondersteuning is er een zo passend 
mogelijke plek 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben heeft het 
samenwerkingsverband een zo passend mogelijke plek op een school. 
Wel gaan er relatief veel leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs. 
Het bestuur heeft inclusiever onderwijs voor ogen en nam daarvoor 
diverse (stevige) maatregelen. Dit beleid moet nog zijn effect krijgen. 
Wel zorgt het bestuur al zichtbaar voor ondersteuning van verbetering 
van elementen van de basisondersteuning, zoals onderwijs aan meer- 
of hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met dyscalculie. 
Tevens werkt het bestuur samen met gemeenten aan het creëren van 
een aanbod voor leerlingen die (veel) zorg nodig hebben en nu veelal 
met een vrijstelling van de leerplicht buiten het onderwijs verblijven. 
Het samenwerkingsverband kent relatief weinig thuiszittende 
leerlingen, en het thuiszitten dat er wel is, achten wij niet verwijtbaar 
aan het samenwerkingsverband. 
 
RPO2. Regionale samenwerking 
 
Samenwerking in de FoodValley 
Het bestuur voert met vier andere samenwerkingsverbanden voor 
primair en voortgezet onderwijs het op overeenstemming gericht 
overleg (oogo) met de zeven gemeenten uit de FoodValley. Daarbij 
hebben zij een gedeeld streven naar inclusiever en meer thuisnabij 
onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. En het 
streven naar minder leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht. 
Hiervoor stelden de genoemde partijen recent een focusagenda op 
waarin de diverse ontwikkelingen zijn geprioriteerd. Tegelijk is ook de 
overlegstructuur tussen het onderwijs en de gemeentelijke 
partners aan het veranderen voor een efficiëntere samenwerking en 
meer overzicht. 
Gemeenten ervaren de samenwerking met het bestuur als positief. 
 
Concreet gaat de samenwerking met de gemeenten bijvoorbeeld over 
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advisering door het samenwerkingsverband bij het behandelen van 
aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht. Deze rol vervult het 
bestuur vanuit de visie en wil om zoveel mogelijk kinderen in het 
onderwijs te betrekken, ook wanneer zij beperkt in staat zijn om 
onderwijs te volgen. Daarbij komt het ook voor dat het 
samenwerkingsverband een aanbod creëert om het kind onderwijs te 
kunnen laten volgen. 
De samenwerking tussen scholen en jeugdhulp is per gemeente 
anders geregeld, en met wisselende resultaten. Er lopen ook nog 
diverse proeftuinen hiervoor, waarbij het bestuur van het 
samenwerkingsverband een centrale rol vervult. Het 
samenwerkingsverband ervaart een betere samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp in de gemeenten waar de 
jeugdhulpmedewerkers mandaat hebben om arrangementen toe te 
kennen. 
Andere onderwerpen waarover het samenwerkingsverband met 
gemeenten afstemt gaan over leerlingenvervoer en 
onderwijshuisvesting in relatie tot inclusiever onderwijs. 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
 
Het samenwerkingsverband adviseert scholen over 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
Scholen kunnen bij hun steunpunt advies van deskundigen vragen. 
Betrokkenen op en rond de scholen zijn positief over de manier 
waarop deskundigen van het samenwerkingsverband adviseren 
wanneer zij daarom vragen. Wel geven wij als aandachtspunt voor het 
bestuur mee dat scholen aangeven soms lang te moeten wachten op 
advies door wachtlijsten voor specifieke deskundigen. 
 
Vlotte ondersteuningstoewijzing, het deskundigenadvies moet beter 
Het bestuur behandelt aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring 
zorgvuldig en ruim binnen de wettelijke termijn van acht weken. 
Daarbij laat het bestuur zich echter vaak niet door de juiste 
deskundigen adviseren. Zo werkt het bestuur vrijwel standaard met 
dezelfde orthopedagoog en psycholoog als deskundigen. Deze 
deskundigen volstaan als eerste deskundige. 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. 
Het samenwerkingsverband heeft beleid om voor aanvragen van 
bekostigingscategorieën 2 en 3 een andere tweede deskundige te 
betrekken met specifieke deskundigheid op het gebied van de 
ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling. 
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 
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uitzondering dan als regel moeten toepassen. 
Omdat het bestuur niet aan de wettelijke voorschriften in artikel 18a, 
elfde lid van WPO en artikel 34.8 van het Bekostigingsbesluit WPO 
voldoet, moet het herstel plegen. 

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 
 
Kwaliteitszorg op orde 
Het bestuur geeft helder aan welke visie, ambities en doelen het 
nastreeft, voor zowel de hele planperiode 2018-2022 als ook 
tussentijds per jaar. De doelen zijn mede gebaseerd op uitkomsten 
van onderzoek en evaluaties. Ook is duidelijk op welke wijze het 
bestuur informatie gaat verzamelen om later te kunnen nagaan of de 
doelen zijn behaald. Daarbij betrekt het bestuur informatie van 
scholen en schoolbesturen als ook onafhankelijker informatie van 
bijvoorbeeld medewerkers van de steunpunten en concrete data zoals 
die over leerlingenstromen. 
Ten tijde van het onderzoek was het bestuur ver gevorderd met het 
veranderen van de bestuurlijke inrichting. Vóór de vaststelling van dit 
rapport heeft het bestuur de nieuwe bestuurlijke inrichting 
doorgevoerd en zijn bestuur en intern toezicht in de statuten 
deugdelijk van elkaar gescheiden. Het bestuur is voornemens om op 
korte termijn enkele specifieke rollen en taken voor bestuur en intern 
toezicht, en met name de rollen en taken voor de leden van de 
algemene ledenvergadering helder uit te werken en vast te leggen in 
een huishoudelijk reglement. 
 
Meer aandacht voor het formuleren van beoogde resultaten 
We constateren dat er weliswaar sprake is van een voldoende 
ingericht stelsel van kwaliteitszorg, maar ten aanzien van het 
formuleren van beoogde resultaten kan het samenwerkingsverband 
zich nog verbeteren. Expliciet formuleren van beoogde resultaten 
biedt scholen en schoolbesturen duidelijkheid over waar naartoe te 
werken en wat het bestuur daarbij van de scholen verwacht. Ook helpt 
het formuleren van beoogde resultaten bij een scherpere evaluatie en 
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het trekken van conclusies over de resultaten van het ingezette beleid. 

Maatregelen voor beheerste afbouw van eigen vermogen 
Het samenwerkingverband heeft een publiek eigen vermogen ruim 
boven de signaleringswaarde. Het bestuur stelde daarom een plan op 
om het eigen vermogen af te bouwen tot aan de signaleringswaarde 
zoals die door de onderwijsinspectie is opgesteld. Daarmee komt het 
bestuur tegemoet aan de opdracht die het van de minister kreeg om 
boventallige reserves af te bouwen. 
De financiële buffer die afgebouwd moet worden biedt het 
samenwerkingsverband de mogelijkheid om de toegenomen 
deelname aan sbo en so te combineren met gelijkblijvende uitgaven 
op de andere programmalijnen. Tegelijk voerde het bestuur beleid in 
dat scholen die boven een door het bestuur bepaalde norm verwijzen 
daaraan gaan meebetalen, wat het effect op het eigen vermogen 
dempt. Hiermee stuurt het bestuur er op dat het eigen vermogen niet 
te laag wordt om eventuele financiële risico's op te kunnen vangen. 

In het jaarverslag moeten deze financiële risico's en bijbehorende 
beheersmaatregelen ook worden opgenomen. Het bestuur kan de 
beschrijving hiervan in volgende jaarverslagen nog verbeteren. 
Bijvoorbeeld door concreter te benoemen om welke risico’s en 
beheersmaatregelen het precies gaat en een meer cijfermatige 
toelichting te geven. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 

Het bestuur voert het kwaliteitsbeleid uit 
We constateren dat het bestuur het kwaliteitsbeleid uitvoert en benut 
om te sturen op het bereiken van de doelen. Voorbeelden hiervan zijn 
de sturing op terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar 
een reguliere basisschool en het verbeterde aanbod voor onderwijs en 
ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook bevordert 
het bestuur de uitvoering van het beleid door het bieden van 
scholingen aan diverse functionarissen als intern begeleiders, leraren 
en medewerkers van het samenwerkingsverband bij de steunpunten. 
Wel kunnen de scholen hier meer gebruik van maken, iets dat wij als 
aandachtspunt voor de schoolbesturen zien om daarop te sturen. 
 
Het bestuur stuurt op een betere kwaliteitscultuur 
Binnen het samenwerkingsverband wordt veel beleid centraal 
ontwikkeld en uitgewerkt. Het bestuur merkte dat schoolbesturen het 
beleid te weinig uitvoerden, met als een van de meest in het oog 
springende gevolgen een relatief hoog deelnamepercentage van 
speciaal (basis)onderwijs. Daarom is het bestuur gaan sturen op een 
cultuurverandering en het meer leggen van eigenaarschap van het 
beleid bij de schoolbesturen. Het invoeren van een bestuurlijk overleg 
regionale steunpunten ("BORS") en het opstellen van 
steunpuntplannen door de schoolbesturen zijn hier belangrijke 
onderdelen van. Het werken met BORS'en moet ook leiden tot meer 
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zicht, sturing en verantwoording over doelmatige besteding van 
middelen, omdat de schoolbesturen binnen het BORS hun plannen 
moeten afstemmen en daar ook verantwoording over afleggen aan 
elkaar en het samenwerkingsverband. Zowel de schoolbestuurders als 
de intern toezichthouders hebben vertrouwen in deze sturing door het 
bestuur. 
Wel merken wij op dat het voor veel scholen nog onduidelijk is hoe 
het beleid er op de korte termijn uit gaat zien, en of zij de (extra) 
ondersteuning kunnen continueren. Daar ligt een aandachtspunt voor 
de schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband om 
hier vlot duidelijkheid over te geven aan de scholen. 

Het intern toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur 
Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de commissie van toezicht 
bestaande uit onafhankelijke leden. Voor de vaststelling van dit 
rapport is de commissie van toezicht formeel de raad van toezicht 
geworden. De commissie vervult zijn rol actief. Zo laat zij zich 
informeren vanuit diverse bronnen naast de informatie die ze van het 
bestuur ontvangt. Ook spreekt de commissie de algemene 
ledenvergadering aan op hun verantwoordelijkheid en voert de 
commissie een kritische dialoog met het bestuur. De commissie ziet 
als ontwikkelpunt voor zichzelf om beter toe te zien op de doelmatige 
besteding van de ondersteuningsmiddelen. Ook de sturing door het 
bestuur op een betere verantwoording van schoolbesturen aan het 
samenwerkingsverband, moet daar aan bijdragen. Wij herkennen en 
onderschrijven het belang van deze punten. 
 
De ondersteuningsplanraad is actief maar heeft een vacature 
De ondersteuningsplanraad krijgt voldoende informatie van het 
bestuur en voert dialogen met het bestuur over het beleid en de 
resultaten. Daarbij voorziet het bestuur de ondersteuningsplanraad 
van goede informatie. 
Het bestuur richtte een ondersteuningsplanraad in met een 
evenwichtige verdeling tussen de personeelsgeleding en de 
oudergeleding. Wel is er een vacature bij de oudergeleding. Daarvoor 
zoekt de ondersteuningsplanraad zelf naar een nieuw lid, waarbij het 
bestuur hen ondersteunt. Ook sprak het bestuur schoolbestuurders 
aan om een lid voor de oudergeleding te leveren. Dit heeft nog niet 
geleid tot een complete ondersteuningsplanraad. Het bestuur kan zich 
hier meer voor inspannen, waar nu de ondersteuningsplanraad zelf 
vooral aan zet lijkt. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 
Meer en zichtbaar conclusies trekken bij evaluaties 
Het bestuur heeft zicht op de realisatie van passend onderwijs en legt 
uitgebreide verantwoording af in het jaarverslag over de 
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Wanneer het 
bestuur in de toekomst meer aandacht geeft aan het formuleren van 
beoogde (tussen)resultaten, kan het bestuur ook duidelijker 
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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 altijd door 
de juiste tweede deskundige 
adviseren bij het nemen van een 
besluit over de toelaatbaarheid tot 
het sbo en so. Daarmee voldoet het 
bestuur niet aan artikel 18a elfde lid 
WPO en artikel 34.8, Besluit 
bekostiging WPO. 

 
Het bestuur laat zich bij het nemen 
van een besluit over de 
toelaatbaarheid tot het sbo of so 
adviseren door deskundigen, waarbij 
de keus voor de tweede deskundige 
afhankelijk is van de 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerling over wiens toelaatbaarheid 
wordt geadviseerd. 

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

conclusies trekken over de mate van tevredenheid over het geen 
bereikt is. Daarmee krijgt het jaarverslag een meer verantwoordend 
karakter. 
 
Het jaarverslag bevat tekortkomingen 
In het jaarverslag ontbreekt een verantwoording over welke code voor 
goed bestuur het samenwerkingsverband hanteert (artikel 171, eerste 
lid, WPO). Daarnaast ontbreekt in het jaarverslag informatie over op 
welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht, hoe dit 
in de praktijk functioneert en waar nodig is aangepast (artikel 4, vierde 
lid, Rjo). Het bestuur geeft op meerdere plekken in het jaarverslag 
2020 aan dat de maandelijkse monitoring van de financiële realisatie 
is aangescherpt. Wij zien de werking hiervan niet terug in de 
beschrijving van het interne risicobeheersingssysteem. 
Tot slot ontbreekt in de verantwoording door het intern toezicht 
informatie over het toezicht op de doelmatige aanwending van 
rijksmiddelen (artikel 17c, eerste lid onder e, WPO). De intern 
toezichthouder moet zich verantwoorden over de manier waarop er 
uitvoering is gegeven aan deze taak. 
Het bestuur moet de tekortkomingen vanaf het eerstvolgende 
jaarverslag herstellen.  
 
Het bestuur voert dialogen met relevante actoren 
Het bestuur voert dialogen met het intern toezicht, de 
ondersteuningsplanraad en gemeenten. Daarbij faciliteert het bestuur 
de betrokkenen met informatie en bijvoorbeeld de 
ondersteuningsplanraad ook met ondersteuning. 

2.3. 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. 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
Het bestuur verantwoordt zich in het 
jaarverslag niet over de gehanteerde 
code voor goed bestuur. Hiermee 
voldoet het bestuur niet aan artikel 
171, eerste lid, WPO. 

 
Het bestuur vermeldt in het 
jaarverslag de gehanteerde code 
voor goed bestuur en verantwoordt 
zich over eventuele afwijkingen 
daarvan. 

 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
dit onderdeel vanaf de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
Het bestuur verantwoordt zich in het 
jaarverslag onvoldoende over de 
aanwezigheid en werking van het 
interne risicobeheersings- en 
controlesysteem. De eventuele 
resultaten die het bestuur met het 
systeem heeft bereikt en de 
aanpassingen die zijn doorgevoerd, 
ontbreken. Daarmee voldoet het niet 
aan artikel 4, vierde lid, Rjo. 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
resultaten en aanpassingen die zijn 
bereikt met het risicobeheersings- 
en controlesysteem vanaf de 
eerstvolgende jaarverslaggeving zijn 
opgenomen. 

 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
de genoemde  onderdelen vanaf de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
De verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag is niet 
volledig. Hiermee voldoet het 
bestuur niet aan artikel 17c, eerste lid 
onder e, WPO. 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder vanaf het 
eerstvolgende jaarverslag 
verantwoording aflegt over hoe het 
toezicht op een doelmatige 
besteding van rijksmiddelen is 
uitgevoerd. 

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

De reden dat wij het herstel grotendeels niet zelf nagaan of 
onderzoeken 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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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. 
 
Dank voor het rapport wat verschenen is n.a.v. het vierjaarlijks 
onderzoek op 15 december 2021. Ik kijk met een goed gevoel terug op 
deze dag, met een goed gevoel terug op deze dag, maar ook op de 
gesprekken op 1 december jl.. Diverse deelnemers hebben gereageerd 
op beide dagen. Zij en ondergetekende hebben het ervaren als open 
gesprekken, waarbij zowel inhoudelijke verdieping als toetsing van 
eigen beelden heeft kunnen plaatsvinden. 
In de rapportage herken ik me grotendeels. Het beeld van ons SWV en 
de wijze waarop we (samen)werken en de transitie waar we in zitten is 
m.i. goed verwoord, evenals de complexiteit van het netwerk in onze 
regio. Het gesprek over het beleid rondom inzet van extra 
ondersteuning is opgepakt en zal – naar verwachting - voor de 
zomervakantie afgerond zijn, zodat scholen helderheid krijgen. 
Met de OPR is ingepland welke acties ondernomen zullen worden 
door OPR én bestuur voor werving van leden. 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid i.r.t. de verantwoordelijkheid 
van schoolbesturen was een van de onderwerpen tijdens de 
gesprekken. De transitie van centraal naar meer decentrale aansturing 
en verantwoordelijkheid kwam daarbij aanbod; zowel de mooie 
ontwikkelingen als ook de “hobbels”. De input van de inspectie is 
hierin waardevol geweest en wordt meegenomen in de ontwikkeling 
de aankomende jaren. Het compliment dat het bestuur niet alleen 
stuurt op data en getallen, maar ook op cultuur heb ik in dank 
aanvaard. 
 
Dank ook voor het vertrouwen wat is uitgesproken dat de 
aandachtspunten genoemd bij de tekortkomingen verwerkt zullen 
worden. Bij het schrijven van deze reactie zijn acties hierop reeds in 
werking gezet: 
- De inzet van een tweede deskundige conform wetgeving WPO is in 
verwerking; in eerste instantie via gesprek met collega SWV-en en de 
scholen, waarna de procedure zal worden aangepast en werving zal 
starten. 
- Het jaarverslag 2021 is in wording en de verwachte uitwerking 
rondom code goed bestuur en het risicobeheersingssysteem zullen in 
het jaarverslag worden opgenomen. Ook de RvT is inmiddels 
gevraagd hun jaarverslag aan te scherpen. 
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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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