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Samenvatting 

Tenminste eens in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij Samenwerkingsverband Koers VO 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 en 
van het onderwijs op de opdc's op orde is en of er sprake is van 
deugdelijk financieel beheer (zie Onderzoekskader 2021, bijlage 1). 
 
Context 
Vereniging Koers VO heeft een algemene ledenvergadering (alv), een 
raad van toezicht (rvt) en een onafhankelijk college van bestuur 
(cvb). Het samenwerkingsverband bestrijkt een groot stedelijk gebied. 
Binnen deze regio vallen de stad Rotterdam en een aantal kleinere 
randgemeenten. De aangesloten schoolbesturen werken binnen deze 
regio steeds beter samen. Het bovengemiddeld aantal nieuwkomers is 
binnen dit samenwerkingsverband een aandachtspunt voor onderwijs 
en jeugdzorg. Het samenwerkingsverband investeert in zoveel 
mogelijk ondersteuning binnen het reguliere onderwijs.  Professionals 
welke werkzaam zijn als koersconsulent zijn verbonden aan de 
scholen waardoor alle scholen snel en gericht advies en begeleiding 
kunnen krijgen. De financiële middelen van het 
samenwerkingsverband worden voor een deel rechtstreeks aan de 
schoolbesturen verstrekt en op basis van het traject `anders 
verantwoorden` inhoudelijk besproken. 
 
Wat gaat goed? 
Data wordt gemonitord met een dashboard 
Het samenwerkingsverband werkt met een uitgebreid, op maat 
gemaakt dashboard waarmee veel kwantitatieve data verzameld 
worden. Dit dashboard biedt objectief houvast om binnen 
verschillende gremia het gesprek te voeren over 'het verhaal achter de 
cijfers'. 
 
Aanpak thuiszitters 
Het samenwerkingsverband heeft een goed zicht op thuiszitters en 
werkt samen met ketenpartners om, met elkaar, te zoeken naar de 
best passende plaats. Daarbij zijn afspraken gemaakt omtrent 
doorzettingsmacht. 

Bestuur: College van Bestuur 
Samenwerkingsverband Koers VO 
Bestuursnummer: 41449 
Nummer samenwerkingsverband
VO2810 

Gemeenten binnen de 
regio: Albrandswaard, Barendrecht, 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan 
den IJssel, Krimpenerwaard 
(Lekkerkerk), Lansingerland, 
Ridderkerk, Rotterdam (exclusief 
Rozenburg) en Zuidplas (Nieuwerkerk 
aan den IJssel) 
 
Aantal aangesloten schoolbesturen 
en scholen: 18 besturen met in totaal 
112 scholen 

Totaal aantal leerlingen in de 
regio: ruim 52.000 

Scholen waarbij we verificatie-
activiteiten hebben uitgevoerd: 
S.G. Het Libanon Lyceum havo/vwo 
(15EO|00) 
PT010 vmbo kader (23YU|08) 

Onderzochte opdc 's: 
Eenheidzorg noord / KLIK 
JMZ en Schakel 
 
Onderzoeksperiode: november 2022 
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De inzet van het schoolondersteuningsteam werkt 
De medewerkers die als koersconsulent actief zijn op de scholen 
worden als zeer waardevol gezien. Door te werken met ondersteuning 
van coördinatoren en begeleiders passend onderwijs (op alle scholen) 
zijn scholen in staat snel extra ondersteuning te arrangeren als dit 
nodig is. 
 
Sterk onderwijsconcept op de ortopedagogisch-didactische centra 
(opdc's) 
De Opdc's hebben een eigen onderwijsprogramma ontwikkeld om 
hun doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Deze 
voorziening speelt een belangrijke rol in de invulling van het dekkend 
netwerk en is goed georganiseerd. 
 
De ondersteuningsplanraad (opr) functioneert goed 
De ondersteuningsplanraad (opr) wordt goed geïnformeerd door het 
bestuur om zijn taken te kunnen uitvoeren en heeft vertrouwen in de 
toekomst. De opr heeft een professionele, kritische en betrokken 
houding. 
 
Financiële continuïteit 
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? 
Er is niet voor iedere leerling een passende plek beschikbaar. 
Binnen het samenwerkingsverband Koers VO is niet voor iedere 
leerling de best passende plek beschikbaar. Daardoor staan er 
leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben op een wachtlijst. 
 
Verschil tussen basis- en extra ondersteuning niet duidelijk 
In het ondersteuningsplan staat beschreven welke basisondersteuning 
iedere school minimaal biedt. Hoe vervolgens de extra ondersteuning 
er op de school uitziet is niet uniform beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel (sop). Het is van belang dat het gebruik 
van terminologie onderling inhoudelijk wordt afgestemd zodat het 
dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband inzichtelijk 
gemaakt kan worden. 
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Analyseren van de effectiviteit van interventies 
Door het vaststellen van succescriteria en beoogde resultaten van de 
arrangementen krijgt het samenwerkingsverband zicht op de 
doelmatigheid van de ingezette middelen. Dit (in)zicht biedt kansen 
om effectief gebleken interventies meer over de scholen te 
verspreiden. 
 
De inhoudelijke analyses van data kunnen beter. 
Het samenwerkingsverband beschikt over data, maar met name de 
vraag; “Wat vinden we er nu van?” kan sterker aan de orde komen en 
worden beantwoord. Hier heeft het intern toezicht ook een 
nadrukkelijke taak en opdracht. 
 
Registratie ontwikkelingsperspectieven 
In het belang van zijn verantwoording over de financiële middelen 
voor passend onderwijs kan het samenwerkingsverband 
nadrukkelijker sturen op de juiste registratie van de 
ontwikkelingsperspectieven door de scholen. Dit is verplicht maar 
gebeurt (te) weinig waardoor het samenwerkingsverband niet goed 
kan aantonen hoeveel leerlingen gebaat zijn bij de middelen passend 
onderwijs. 
 
Het beleid afstemmen binnen de randgemeentes 
De gemeente Rotterdam is een grote partner binnen het 
samenwerkingsverband. Beleid en afspraken die het 
samenwerkingsverband met de gemeente Rotterdam maakt kunnen 
beter worden afgestemd met de kleinere randgemeenten. 
 
Wat moet beter? 
Opdc trekt onvoldoende conclusies 
De opdc's moeten conclusies trekken over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit om zo de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen. 
 
Verantwoording intern toezicht nog beperkt 
Met de gegevens die het kwaliteitszorgsysteem oplevert, kan het 
toezichthoudend bestuur in het jaarverslag nadrukkelijker 
uiteenzetten hoe hij het toezicht op een doelmatige besteding van 
rijksmiddelen heeft uitgevoerd en hoe hij oordeelt over de 
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doelmatigheid waarmee het samenwerkingsverband, de scholen en 
de schoolbesturen de ondersteuningsmiddelen inzet. 
 
Vervolg 
Omdat het samenwerkingsverband op alle standaarden voldoet aan 
de basiskwaliteit en we vertrouwen hebben in het bestuur van dit 
samenwerkingsverband houden wij vast aan de reguliere cyclus van 
het toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband over vier 
jaar weer bezoeken, tenzij dat eerder nodig 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 november 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Samenwerkingsverband Koers 
VO. 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 de kwaliteit van het onderwijs op de 
opdc's en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 

3. Zorgt het bestuur ervoor dat het onderwijs op het opdc van 
voldoende kwaliteit is? 

Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 
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Het onderzoek op het opdc richt zich op de onderstaande 
standaarden. 
 

Standaard Onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd ● 

OP6 Afsluiting 

VSVS    Veiligheid en schoolklimaat Veiligheid en schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat ● 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten* 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA Sturen, kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

*We geven bij het opdc geen oordeel op de standaard Resultaten, 
omdat de leerlingen ingeschreven staan op een reguliere school en 
hun resultaten meetellen op de school van inschrijving. 
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Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
onderzoeks- en verificatie-activiteiten uit. Daarbij betrekken we 
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond 
uit onderstaande activiteiten. 
 
Documentanalyse 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over 
het bestuur en samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het 
ondersteuningsplan 2022-2026, het jaarverslag 2021 alsmede diverse 
documenten die het samenwerkingsverband ons heeft toegestuurd 
ter onderbouwing van de resultaten passend onderwijs en de 
kwaliteitszorg. 
 
Rondetafelgesprekken 
We voerden rondetafelgesprekken met: 

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

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

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

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

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

gevolgd door een startgesprek met het bestuur. 

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

Onderzoeken op de opdc's 
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs op de opdc’s. Daarom voeren wij 
tijdens een vierjaarlijks onderzoek altijd een onderzoek uit naar de 
kwaliteit van het onderwijs op de opdc`s. Bij ons onderzoek maken 
we gebruik van de zelfevaluatie (DOT analyses) die het bestuur heeft 
gedaan. Waar we de oordelen van deze evaluatie hebben geverifieerd, 
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vermelden we dit in het rapport. 

Onderzoeksdag 
Op de onderzoeksdag voerden we gesprekken met het intern toezicht, 
schoolbestuurders en de ondersteuningsplanraad over de (kwaliteit 
van de) uitvoering van de wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. 
We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met het 
bestuur over de (be)sturing van het samenwerkingsverband en de 
bijdrage die het levert aan de realisatie van passend onderwijs in de 
regio. Hierna gaven we een terugkoppeling van onze bevindingen en 
oordelen. 
 
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. 
 
We hebben tijdens het onderzoek met het bestuur enkele signalen 
besproken, bijvoorbeeld zaken die ons in de nieuwsbrief van Koers VO 
zijn opgevallen. We hebben in de verschillende gesprekken aandacht 
besteed aan de aantallen thuiszitters, de wachtlijsten voor plaatsing 
op een vso school en de druk op plaatsen binnen het vo (vmbo basis 
en kader). Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
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. Hoofdstuk 3 bevat 
de resultaten van het onderzoek op de opdc`s. In hoofdstuk 4 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 
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Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek 

2 . 

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

We concluderen dat het samenwerkingsverband de aan hem 
opgedragen wettelijke taken binnen het kwaliteitsgebied Realisatie 
passend onderwijs realiseert. We beoordelen de standaarden RPO1, 
RPO2 en RPO3 daarom als Voldoende. 
 
We stellen daarnaast vast dat het bestuur voldoende zicht heeft op 
waar (be)sturing noodzakelijk is om de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband te kunnen waarborgen en en dat er sprake is 
van deugdelijk financieel beheer. We beoordelen binnen het 
kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie de standaarden 
BKA1, BKA2 en BKA3 als Voldoende. 
 
Van de kwaliteitszorg alsmede de verantwoording en de dialoog over 
resultaten van het samenwerkingsverband met betrokkenen en 
belanghebbenden, hebben we vastgesteld dat deze voldoende 
zijn uitgewerkt maar dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Het gaat 
dan om het zodanig analyseren van data en resultaten dat bij de 
evaluatie ook kan worden vastgesteld of is bereikt wat het bestuur 
had beoogd en wat het bestuur (en het intern toezicht) hiervan vindt. 
 
Bij de standaard BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog hebben 
we enkele herstelopdrachten gegeven omdat het bestuur niet 
(volledig) aan de wettelijke deugdelijkheidseisen voldoet. 
 
De oordelen op alle standaarden samen leiden tot het eindoordeel 
Voldoende. 
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Het bestuur zorgt ervoor dat het onderwijs op het opdc van voldoende 
kwaliteit is. De opdc`s vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het samenwerkingsverband. Er is duidelijk met elkaar 
afgesproken welke resultaten het opdc moet behalen. De afspraak dat 
scholen van inschrijving moeten zorgen voor voldoende lesmateriaal 
(aanbod) wordt goed nageleefd. Alle betrokkenen weten voor welke 
leerling het opdc bedoeld is (doelgroep en populatie) en ook daar 
houdt men zich aan. Door de heldere positionering van deze 
voorzieningen hebben de professionals bij vanuit onderwijs maar ook 
vanuit Enver (jeugdhulp) meer tijd voor de jongeren die daar 
onderwijs volgen. 

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 
Wij beoordelen de kwaliteit op de standaard RPO1 Dekkend netwerk 
van voorzieningen als Voldoende. 
 
Het samenwerkingsverband spant zich in om ervoor te zorgen dat 
de leerlingen passend onderwijs krijgen aangeboden binnen de regio. 
Deze opdracht is gecompliceerd gezien de ingewikkelde context waar 
het samenwerkingsverband in functioneert. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de jaarlijkse groei van het aantal leerlingen in de regio waardoor 
druk ontstaat op het aantal beschikbare plaatsen in het vo (met name 
in vmbo basis en kader). Het samenwerkingsverband initieert 
meerdere initiatieven om het dekkend netwerk uit te breiden of te 
verstevigen. Zo is er een `flexklas` in ontwikkeling om leerlingen die 
wachten op een plaats in het vso binnen een reguliere school 
onderwijs te bieden. Voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning 
buiten de eigen school nodig hebben biedt het 
samenwerkingsverband onderwijs op een specialistische voorziening 
(opdc).  
 
Samen met andere partijen zorgt het samenwerkingsverband er voor 
dat het aantal thuiszittende leerlingen goed in beeld is. Er wordt 
gewerkt vanuit een Taskforce Thuiszitters. Deze monitort het aantal 
thuiszitters en zoekt oplossingen om een passende plek voor deze 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/28



leerlingen te genereren. De samenwerkingsverbanden Koers VO en 
PPO Rotterdam werken in deze Taskforce samen met de gemeente 
Rotterdam (jeugd & zorg en leerplicht). Krachtig van deze 
ontwikkeling is dat er ook afspraken zijn gemaakt omtrent de 
doorzettingsmacht. voor het onderwijsaanbod en het 
jeugdhulpverleningsaanbod. Veel thuiszitters waar de Taskforce bij 
betrokken is, hebben een dermate complexe ondersteuningsvraag dat 
zij mede vanwege wachtlijsten in de jeugdhulp (tijdelijk) niet naar 
school kunnen. 
 
Er is sprake van flinke druk op de beschikbare plaatsen in het 
voortgezet speciaal onderwijs en het lukt niet om elke leerling die 
toelaatbaar is ook meteen te plaatsen. In deze situatie kan de school 
een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband om 
invulling te geven aan de extra ondersteuningsbehoefte van deze 
leerling. De mogelijkheid om arrangementsgelden aan te vragen was 
echter niet bij alle gesproken betrokkenen bekend. 
 
In het ondersteuningsplan staat, op hoofdlijnen, beschreven welke 
basisondersteuning iedere school minimaal biedt. Hoe de extra 
ondersteuning er vervolgens op de school uitziet is niet uniform 
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (sop). Wij hebben 
geconstateerd dat de afspraken over de basisondersteuning voor de 
scholen te onduidelijk zijn geformuleerd. Tijdens de verificaties werd 
de behoefte uitgesproken om duidelijker te maken wat onder de 
basisondersteuning valt. De afspraak dat elke leerling een mentor 
heeft is duidelijk en daar wordt aan voldaan. De afspraak dat elke 
school aan sociale vaardigheden en omgaan met elkaar werkt is 
echter te onduidelijk om te kunnen concluderen of hier aan wordt 
voldaan. De extra ondersteuning staat in het 
schoolondersteuningsprofiel of in een ander document. Duidelijk is 
dat alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen een 
ontwikkelingsperspectief hebben (vaak in het format van het 
samenwerkingsverband). Maar wij constateren dat op de scholen 
verschillend wordt gedacht over de invulling van de term ‘extra 
ondersteuning’. Verder wordt op een enkele school ook gebruik 
gemaakt van termen als ; basis+ of zware ondersteuning. Het is van 
belang dat het gebruik van terminologie onderling inhoudelijk wordt 
afgestemd zodat het dekkend netwerk binnen het 
samenwerkingsverband inzichtelijk gemaakt kan worden. 
 
RPO2. Regionale samenwerking 
Het samenwerkingsverband investeert actief in een goede 
samenwerking met de gemeenten die binnen de regio vallen. Het 
afstemmen van jeugdbeleid in onderwijs en zorg lukt steeds beter. 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. 
 
De gemeente Rotterdam is een grote partner binnen het 
samenwerkingsverband. Het is dan ook begrijpelijk dat zij een groot 
aandeel heeft in de afspraken die met de gemeenten worden 
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gemaakt. Wij hebben geconstateerd dat er een risico  voor de 
kansengelijkheid schuilt in het verschil in afstemming van de 
samenwerking met de andere kleinere randgemeenten. Voorbeelden 
hiervan zijn de problemen die scholen ervaren om leerlingen te 
plaatsen op het opdc, dit in verband met de kosten voor de gemeente 
aan het zorgaanbod op het opdc (Enver jeugdhulp) en bijvoorbeeld de 
afspraken met de gemeente Rotterdam zoals gemaakt binnen de 
Taskforce Thuiszitters. Het bestuur is zich van dit risico bewust en 
stuurt in het nieuwe ondersteuningsplan gericht op het afstemmen 
van de afspraken met de verschillende gemeenten. Zo is er 
afgesproken dat preventief aanbod van niet geïndiceerde jeugdhulp 
dat geboden wordt op school, toegankelijk is voor alle leerlingen, 
onafhankelijk van de woonplaats van de leerling. 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
Wij beoordelen de advisering en beoordeling van de toelaatbaarheid 
als Voldoende. 
 
Betrokkenen in en rond de scholen zijn positief over de manier 
waarop medewerkers van het samenwerkingsverband adviseren 
wanneer zij daarom vragen. De scholen ervaren korte lijnen en 
bruikbare adviezen. Het bestuur behandelt aanvragen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring zorgvuldig en binnen de wettelijke termijn. 
 
Vanuit het samenwerkingsverband zijn koersconsulenten verbonden 
aan de scholen. Zij begeleiden scholen praktisch om invulling te geven 
aan vraagstukken omtrent de ondersteuningsbehoefte van 
leerlingen. Scholen kunnen deze expertise al inzetten bij een 
vermoeden van extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 
 
Samenwerken met ouders is één van de acht uitgangspunten 
(richtinggevende kernwaarde) zoals in het ondersteuningsplan 
beschreven. Wij hebben geconstateerd in de gesprekken en 
verificatiebezoeken dat niet alle ouders deze samenwerking of 
betrokkenheid op de scholen zo hebben ervaren. De koersconsulenten 
zouden een meer coachende rol  kunnen spelen om ouders in een 
dergelijke situatie te begeleiden als zij in gesprek gaan met de school 
van hun kind. 
 
De noodzaak tot plaatsing in het opdc of voorgezet speciaal onderwijs 
wordt zorgvuldig afgewogen door de adviescommissies beoordeling 
toelaatbaarheid (abt). De praktijk van het adviseren en besluiten over 
de toelaatbaarheid van leerlingen tot specialistisch onderwijs vinden 
we zorgvuldig. Met name de plaatsingen op het opdc zijn goed 
onderbouwd en de abt houdt vast aan afspraken omtrent doelgroep 
en populatie binnen het opdc. Dit komt de onderwijskwaliteit op het 
opdc en de effectiviteit van de interventie ten goede. 
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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 
Wij beoordelen de kwaliteit op standaard BKA1 Visie, ambities en 
doelen als Voldoende waarbij we constateren dat het 
kwaliteitsmanagementsysteem stevig is verankerd. 
 
Afgelopen periode is een nieuw ondersteuningsplan (op) vastgesteld 
(2022-2026). Dit op is, vanuit geformuleerde ambities en 
uitgangspunten, gebaseerd op drie leidende principes; We nemen 
verantwoordelijkheid, Zijn in contact, open en transparant, We 
denken in mogelijkheden. 
Vanuit deze leidende principes zijn acht uitgangspunten gekozen 
welke gezien kunnen worden als `kernwaarden` van waaruit iedereen 
handelt: 

1. Een stevige basis op school en een adequate 
ondersteuningsstructuur; 

2. Van leerplicht naar leerrecht; 
3. Samen naar inclusiever onderwijs; 
4. Scholen en onderwijsprofessionals aan zet; 
5. De school als werkplaats, de plek waar oplossingen naar binnen 

worden gehaald; 
6. Integraal werken; 
7. De jongere staat centraal en wordt gehoord; 
8. Altijd samenwerken met ouders. 

De leidende principes en uitgangspunten zijn vervolgens vertaald in 
concrete doelstellingen die in een activiteitenplan worden 
gemonitord. 
 
We stellen vast dat de kwaliteitszorg voldoet aan de daarvoor 
geldende wettelijke voorschriften. Wat hierbij positief is opgevallen is 
het uitgebreide, op maat gemaakte dashboard waar veel 
kwantitatieve data verzameld wordt. Dit dashboard biedt objectief 
houvast om het gesprek te voeren over` het verhaal achter de 
cijfers`. Het biedt het bestuur input voor een meer gestructureerde 
analyse om de sturing op het realiseren van de eigen ambities en 
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doelstellingen en de bereikte kwaliteit vorm te geven. Voor de raad 
van toezicht leidt het tot meer inzicht in de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de besteding van de financiële middelen. 
 
Een van de strategische ambities van het SWV in het 
ondersteuningsplan is ‘steeds passender onderwijs op iedere school’ 
(inclusiever onderwijs). Wij constateren dat de scholen zich bewust 
zijn van de wens (het beleid) om het onderwijs inclusiever vorm te 
geven. Op de scholen was hier ook iets van zichtbaar, of vanwege het 
grote aantal opp's of omdat er een leerling was die met een 
toelaatbaarheidsverklaring toch op de reguliere school onderwijs kon 
blijven volgen (in afwachting op plaatsing in het vso). Er was echter 
ook ruimte om bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen meer te 
faciliteren op school. 
 
Scholen werken samen met partners als leerplicht, 
jeugdgezondheidszorg, contactpersonen van de wijkteams en 
aanbieders van jeugdhulpverlening in het schoolondersteuningsteam 
(sot). Het sot is de spil in het realiseren van passend, waar mogelijk 
steeds inclusiever onderwijs, voor huidige en toekomstige leerlingen 
op scholen. 
 
Samenwerkingsverband Koers vo heeft verschillende procedures 
afgestemd met de ketenpartners om ervoor te zorgen dat zij zicht 
heeft en sturingsinformatie houdt op leerling stromen. Zo wordt er 
gewerkt met; 

• De OverstapRoute waarbij met alle betrokken po en vo scholen 
alsmede het samenwerkingsverband PPO Rotterdam afspraken 
zijn gemaakt omtrent de overstap van het po naar het vo. 

• De Centrale AanmeldRoute waarbij betrokkenen samen 
zorgdragen voor een zo snel en eenduidig mogelijk proces met 
betrekking tot de beoordeling en afgifte van de 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv), en tegelijkertijd aanmelding tot 
en met de plaatsing op een passende (v)so-school voor een 
leerling. 

Het samenwerkingsverband coördineert en faciliteert 
plaatsingsoverleggen waar de leerlingen besproken worden waar nog 
geen (passende) onderwijsplek voor is gerealiseerd. Deelname aan dit 
plaatsingsoverleg vanuit de scholen is vrijblijvend. De algemene 
ledenvergadering (alv) zou zich daadkrachtiger richting zijn scholen 
kunnen opstellen om een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid 
te realiseren voor deze groep leerlingen, meer dan nu het geval is. 
 
In de afgelopen periode heeft het bestuur de bestuurlijke organisatie 
herzien. Het interne toezicht is toegewezen aan een raad van toezicht 
met drie onafhankelijke, externe leden en twee gekozen leden vanuit 
de algemene ledenvergadering (alv). De bestuurlijke en operationele 
leiding is nu in handen van een tweehoofdig bestuur. Er wordt 
toegewerkt naar eenhoofdig college van bestuur die een 
managementteam aanstuurt. Als basis voor bestuur en toezicht zijn 
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overeenkomsten en afspraken over beleid en organisatie gemaakt 
door de betrokken schoolbesturen, verenigd in de algemene 
ledenvergadering (alv), de bestuurders en de raad van toezicht. Deze 
afspraken zijn richtinggevend voor de professionele cultuur. Tijdens 
het onderzoek hebben we vastgesteld dat de taken en bevoegdheden 
van bestuur en toezichthouder goed gescheiden zijn. De nieuwe 
bestuurlijke inrichting is vastgelegd in nieuw opgestelde statuten 
welke nog zullen worden doorvertaald naar een praktisch 
toezichtskader. 
 
Geld van de overheid dat voor onderwijs bestemd is moet daaraan 
ook worden besteed. Natuurlijk is het verstandig om reserves aan te 
houden. Maar de reserves die met overheidsgeld zijn ontstaan mogen 
niet onnodig hoog zijn. In 2020 publiceerden wij de 
signaleringswaarde eigen vermogen als startpunt voor het gesprek 
met besturen over de hoogte van hun eigen vermogen. Als het 
vermogen boven de signaleringswaarde moet het in principe worden 
afgebouwd met bestedingen die het onderwijs ten goede komen. Uit 
de toelichting in het jaarverslag 2021 maken wij op dat het bestuur 
bovenmatige reserves wil afbouwen tot en met 2024. Wij willen het 
bestuur er op wijzen dat dit de afbouwperiode overschrijdt die met de 
sector is afgesproken. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen de kwaliteit op de standaard Uitvoering en 
kwaliteitscultuur als Voldoende. 

We constateren dat de aansturing van het samenwerkingsverband 
goed verloopt: het bestuur heeft, mede dankzij het uitgebreide 
dashboard, voldoende zicht en overzicht op de ontwikkelingen op de 
scholen. Het samenwerkingsverband stuurt aantoonbaar op de 
realisatie van de wettelijke taken: een dekkend netwerk, 
samenwerking met de verschillende gemeenten en een goede 
verwijsprocedure. Het bestuur speelt een belangrijke rol in het 
realiseren van de wettelijke taken door veel contacten met 
betrokkenen en belanghebbenden te onderhouden. 
 
Het college van bestuur kan de sturing op het uitvoeren van de 
afspraken uit het ondersteuningsplan, als het gaat om de invulling van 
de basisondersteuning en de daarop volgende extra ondersteuning, 
op schoolniveau versterken. Tijdens de verificatieactiviteiten hebben 
wij geconstateerd dat niet bij alle gesprekspartners duidelijk is wat er 
van hen verwacht wordt qua ambities, doelen en afspraken uit het 
ondersteuningsplan. De behoefte werd uitgesproken om duidelijker te 
beschrijven wat er van de scholen wordt verwacht omtrent de 
basisondersteuning. De scholen, waar verificatieonderzoeken hebben 
plaatsgevonden, geven aan dat ze geen feedback van het 
samenwerkingsverband krijgen over het vervullen van afspraken over 
basis- en extra ondersteuning. 
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De ondersteuningsplanraad (opr) wordt goed geïnformeerd door het 
bestuur om zijn taken te kunnen uitvoeren en heeft vertrouwen in de 
toekomst. De expertise binnen de opr, en de kritische en betrokken 
houding die wij in het gesprek met hen hebben ervaren, wordt door 
het college van bestuur positief ingezet om de rol van kritische 
tegenspraakpartner in te vullen. Dit helpt het college van bestuur om 
vanuit de stevige basis die er nu ligt door te bouwen aan ambities uit 
het ondersteuningsplan. In het kader van de besturing van het 
samenwerkingsverband voert de intern toezichthouder minstens twee 
keer per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad (opr). 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Het bestuur legt verantwoording af volgens de wettelijke 
voorschriften en we beoordelen daarom standaard BKA3 als 
voldoende. Op onderdelen moet de verantwoording in het jaarverslag 
echter worden aangevuld. 

De wijze waarop binnen het samenwerkingsverband de dialoog wordt 
gevoerd omtrent verantwoording van de middelen is creatief en 
vooruitstrevend te noemen. Het samenwerkingsverband werkt aan 
verantwoording vanuit het traject `anders verantwoorden`. Naast het 
verzamelen van kwantitatieve data worden activiteiten ingericht om 
met elkaar in gesprek te komen over het verantwoordingsproces en 
de ondersteuningsstructuur op de scholen. Tijdens het 
'verantwoordingsfestiva'l en een 'verantwoordingslunch' presenteren 
scholen aan elkaar hoe zij invulling gegeven aan de inzet van 
ondersteuningsmiddelen en de extra ondersteuning. Het is van belang 
dat het college van bestuur de beschikbare data en gesprekstafels 
gaat benutten om nog systematischer te monitoren en handhaven, 
met name over de realisatie van de 
basisondersteuning. Verdiepingsvragen als "wanneer zijn wij tevreden 
met het behaalde resultaat?", "wat vinden wij daarvan?" en "welke 
vervolgstap zetten wij naar aanleiding van de analyse?" kunnen 
bijdragen aan het doorontwikkelen van het kwaliteitszorgsysteem. 
 
Scholen worden vanuit het samenwerkingsverband gestimuleerd 
meer leerlingen in te schrijven met een extra ondersteuningsbehoefte 
door een bedrag aan de scholen te geven als blijk van waardering. 
Door het vaststellen van succescriteria en beoogde resultaten van dit 
systeem krijgt het samenwerkingsverband zicht op de doelmatigheid 
van de ingezette middelen. Dit (in)zicht biedt kansen om effectief 
gebleken interventies meer over de scholen te verspreiden. 
 
Zowel het bestuur als de intern toezichthouder moeten hun 
verantwoording in het jaarverslag verbeteren. Met de gegevens die 
het kwaliteitszorgsysteem oplevert, kan de raad van toezicht in de 
komende jaarverslagen nadrukkelijker uiteenzetten hoe hij het intern 
toezicht uitvoert en welke conclusies hij daarbij trekt. Het is belangrijk 
dat belanghebbenden kunnen zien hoe de intern toezichthouder 
toezicht houdt en het bestuur ondersteunt bij belangrijke keuzes. De 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
De verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag is niet 
volledig.  
(artikel 24e1, eerste lid, onder e van 
de WVO en artikelen 3, sub f en 4, 
vierde lid van de RJO) 

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

 
 
 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

Opdc 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
De opdc's evalueren en analyseren 
onvoldoende systematisch of zij de 
doelen realiseren. Dit is een 
wettelijke verplichting (Artikel 2.87 
en 2.91 WVO 2020) 

 
 
Het college van bestuur zorgt voor 
een stelsel waarbinnen de kwaliteit 
van het opdc  systematisch wordt 
geborgd.  
 

 
 
Wij vertrouwen er op dat het college 
van bestuur deze herstelopdracht 
uitvoert.  

intern toezichthouder doet weliswaar verslag van zijn 
werkzaamheden, maar te beperkt. Het bestuursverslag bevat 
voornamelijk een opsomming van besproken onderwerpen of van 
goedgekeurde documenten. In de verantwoording wordt bovendien 
onvoldoende duidelijk hoe de toezichthouder het bestuur 
ondersteunt bij beleidsvraagstukken en welke resultaten hij met het 
toezicht heeft bereikt. Hoe het toezicht op de doelmatige besteding 
van de middelen wordt uitgevoerd is eveneens niet opgenomen. Het 
bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht (artikel 24e1, eerste lid, 
onder e van de WVO en artikelen 3, sub f en 4, vierde lid van de RJO). 

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. 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken voldoende te waarborgen. 
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Resultaten onderzoeken opdc's 
Noord en Zuid 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van ons 
onderzoek bij het orthopedagogisch-didactisch centrum. 
 
Op maandag 7 en woensdag 9 november 2022  bezochten wij de 
opdc's Rotterdam Noord en Zuid in het kader van 
een kwaliteitsonderzoek. Voor dit onderzoek zijn we nagegaan of het 
bestuur van het samenwerkingsverband zorgt voor voldoende 
onderwijskwaliteit op de opdc's. 
 
Context 
Het samenwerkingsverband Koers VO heeft twee opdc's (Noord en 
Zuid) waar leerlingen van de scholen van het SWV tijdelijk kunnen 
verblijven als zij meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan 
bieden. 
 
Koers VO is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de opdc's. 
Het schoolbestuur LMC voortgezet onderwijs verzorgt in opdracht van 
Koers VO het onderwijs op de twee opdc’s van het 
samenwerkingsverband. De gemeente Rotterdam organiseert de 
jeugdhulp die altijd aanwezig is op de opdc's. Bekostiging van de inzet 
van deze jeugdhulppartner moet worden gedekt door de gemeente 
waar de betreffende leerling woonachtig is. 

Het verblijfsduur van de leerlingen op de opdc's is gemiddeld 
zeventien weken. Het beleid is ‘zo lang als nodig en zo kort mogelijk’. 
De opdc's kunnen aan maximaal tachtig leerlingen onderwijs 
verzorgen. Momenteel zijn de opdc's niet volledig bezet. 

Het beleid van Koers VO is dat de leerlingen bij binnenkomst geen tlv 
hebben. Ongeveer tweederde van de leerlingen die het opdc verlaten 
gaan terug naar de school van herkomst. Ongeveer een derde gaat 
niet terug naar de school van inschrijving maar alsnog met een tlv 
naar het speciaal onderwijs of naar vavo of mbo. 
 

Conclusie 
In onderstaande tabellen staan de oordelen samengevat, gevolgd 
door een toelichting. 
 
Wij beoordelen de onderwijskwaliteit op opdc's Noord en Zuid als 
Voldoende. Een sterk punt is de inrichting van het onderwijs, het 
onderwijsprogramma. Dit is sterk gericht op de behoeftes van de 
leerlingen van het opdc als groep en als individu. De evaluatie van het 
onderwijs moet echter beter. Daarvoor ontvangt het bestuur van 
koers VO een herstelopdracht.  
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3.1. Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
voldoende. De opdc's volgen de ontwikkeling van de leerlingen en 
bieden de leerlingen passende begeleiding en ondersteuning. 
 
De ontwikkelingsperspectieven (opp’s) worden opgesteld door de 
school waar de leerling is ingeschreven en bevatten de wettelijk 
verplichte onderdelen. Het opdc voegt daar een handelingsdeel aan 
toe. Meestal wordt het opp format van het samenwerkingsverband 
hiervoor gebruikt. Er staat welke begeleiding de leerling wordt 
geboden en wat het uitstroomprofiel is. Ook vermelden de opp’s de 
belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het 
onderwijs aan de leerling. Wekelijks wordt een voortgangsverslag per 
leerling opgesteld die aan de leerling, ouders en school van herkomst 
wordt verstuurd. 
 
Of de opp’s in het register onderwijs deelnemers (ROD, voormalig 
BRON) worden geregistreerd is niet duidelijk. Het zou goed zijn om dit 
te controleren. 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 
Wij beoordelen de standaard Pedagogisch-didactisch handelen als 
voldoende. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt 
leerlingen in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Een opvallend 
sterk punt hierbij is het onderwijsprogramma dat het opdc ontwikkeld 
heeft om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 
 
Het onderwijs op het opdc heeft een duidelijke structuur. Er is een 
gezamenlijke dag start. In de ochtend zijn er schoolvakken en 
aggresion replacement training (art). Voor de schoolvakken heeft elke 
leerling een eigen onderwijsprogramma die wordt geleverd door de 
school van inschrijving volgens een vast format. Ook de toetsen 
worden gemaakt en nagekeken door de school van inschrijving. Art 
bestaat uit drie onderdelen, sociale vaardigheidstraining, 
boosheidcontrole training en moreel redeneren. Het doel is dat 
leerlingen hun eigen gedrag kunnen herkennen en beïnvloeden. Uit 
onze gesprekken met leerlingen blijkt dat zij niet altijd enthousiast zijn 
over de art training maar wel de gedachtengoed van de art training 
(bijvoorbeeld het denken in termen van interne en externe prikkels) 
kunnen toepassen. 
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In de middag zijn er workshops en trainingen zoals rots en water, 
koken, theater, meidenvenijn, lang leve de liefde, uiterlijke verzorging 
of techniek. De dag eindigt met een evaluatie die ook volgens een 
duidelijke structuur (groen, oranje of rood) verloopt. Elke week gaat er 
een weekevaluatie vanuit de school naar de leerling, zijn of haar 
ouders en de school van herkomst. 
 
De terugplaatsing naar de school van herkomst verloopt gefaseerd 
onder begeleiding van het opdc. 

Uit onze observaties blijkt dat de lesdag zeer gestructureerd en rustig 
verloopt en dat docenten altijd positief gedrag van leerlingen 
benadrukken. Wel was de uitvoering van het onderwijsprogramma op 
Zuid overtuigender dan op Noord. 
 
OP4 Onderwijstijd 
Wij beoordelen de standaard Onderwijstijd als voldoende. De 
leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. 
 
Elke leerling volgt minstens 28 uur per week onderwijs. Van alle 
leerlingen is bekend of ze op tijd op school zijn; als een leerling een 
minuut te laat is worden er maatregelen genomen. Alle leerlingen zijn 
gedurende de schooldag op het terrein van de school. Doordat de 
schooldag elke dag (behalve vrijdag) dezelfde structuur heeft is er 
bijna geen verlies aan onderwijstijd. 
 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

VS1 Veiligheid 
Wij beoordelen de standaard Veiligheid als voldoende. De opdc's 
zorgen voor een veilige omgeving voor hun leerlingen. 

Het veiligheidsbeleid staat beschreven in het veiligheidsplan. Het opdc 
heeft een incidentenregistratie en een anti-pestcoördinator. Omdat de 
leerlingen gemiddeld maar zeventien weken op het opdc verblijven is 
er geen monitoring van de veiligheidsbeleving. Door de zeer kleine 
groepen (ongeveer zes leerlingen) en de weinig wisselingen van 
docent is er elke dag intensief contact met elke leerling wat de 
veiligheid bevordert. 

VS2 Schoolklimaat 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 22/28



Wij beoordelen de standaard Schoolklimaat als voldoende. De opdc's 
hebben een klimaat die bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en 
maatschappelijke competenties. 

Het opdc besteedt veel tijd en aandacht aan het voldoende sociaal 
vaardig maken van leerlingen om na terugplaatsing te kunnen 
functioneren op de school van herkomst. Dit is niet alleen in de 
wekelijkse lessen sociale vaardigheden en moreel redeneren te zien 
maar ook in de gezamenlijke dagstart en de dagevaluatie. Opvallend 
hierbij is de enorme betrokkenheid van het personeel bij het welzijn 
van hun leerlingen. 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen 
Wij beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen als voldoende. 
De opdc's hebben een gedragen visie op goed onderwijs, heeft 
daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. 
 
In het pedagogisch klimaat en veiligheidsplan en het document 
didactisch klimaat (versie 2022) hebben de opdc's duidelijk 
beschreven hoe zij het onderwijs willen vormgeven. Er zijn vijf criteria 
voor onderwijskwaliteit geformuleerd in het jaarverslag OPDC 
Rotterdam en het opdc heeft zeven doelen geformuleerd. Deze staan 
echter niet in het jaarverslag. 
 
Uit onze gesprekken en observaties blijkt dat alle personeelsleden de 
visie van het opdc uitdragen. 
 
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
voldoende. De opdc's  realiseren de doelen voor goed onderwijs en 
bevorderen een kwaliteitscultuur. 
 
Het gehele team heeft gezamenlijk een onderwijsconcept ontwikkelt 
die voldoet aan de behoefte van hun leerlingen. Deze is nog steeds in 
ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bedenken van nieuwe workshops 
en trainingen. Ook hebben alle docenten een art training gevolgd, een 
belangrijk onderdeel van het onderwijsconcept. Het eigenaarschap 
van het onderwijs door het personeel was echter op zuid meer 
zichtbaar dan op noord. 
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Alle docenten zijn bevoegd of in opleiding. Voor havo leerlingen en 
examenkandidaten wordt gepoogd vakleerkrachten van de school van 
inschrijving in te zetten. Dit zouden de opdc's in de toekomst meer 
willen doen, misschien online. 
 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Wij beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog` 
als onvoldoende. De opdc's evalueren en analyseren onvoldoende 
systematisch of zij de doelen realiseren. Dit is een wettelijke 
verplichting (Artikel 2.87 en 2.91 WVO 2020) en het bestuur van Koers 
VO ontvangt hiervoor een herstelopdracht. 
 
Van de vijf criteria voor goed onderwijs of de zeven doelen van het 
opdc wordt nergens vermeld of deze zijn behaald of niet. Ook tijdens 
ons onderzoek is dit niet duidelijk geworden. De opdc's hebben veel 
geïnvesteerd in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma maar 
concludeert niet of deze naar tevredenheid wordt uitgevoerd terwijl 
uit onze waarnemingen blijkt dat in de uitvoering soms ruimte voor 
verbetering is, met name op noord. Het opdc houdt 
tevredenheidsmetingen en teamevaluaties en verzamelt data maar 
trekt daar geen conclusies uit, ook niet in het jaarverslag. Hierdoor kan 
er ook geen verantwoording worden afgelegd aan het 
samenwerkingsverband of aan externen over de kwaliteit van het 
opdc. 
 
Het ontbreekt de opdc's niet aan documenten of aan data maar wel 
aan het trekken van conclusies. Een meer systematische borging van 
de kwaliteit zou inzichtelijk maken wat er goed gaat en wat er beter 
kan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door in het jaarverslag alle doelen 
van het opdc te melden en te evalueren. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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. 
 
'In onze reactie op de uitkomsten van het intensieve onderzoek bij 
samenwerkingsverband Koers VO van november 2022 lichten we 
graag toe hoe wij uw bevindingen betrekken bij de verdere 
ontwikkeling van ons beleid en kwaliteitszorgsysteem. 
 
Wij zijn blij met het rapport waarin we op onderdelen van het 
waarderingskader RPO en BKA een voldoende resultaat behalen, met 
de erkenning dat Koers VO in een dermate complexe regio acteert dat 
dit een mooi resultaat is. Fijn dat door de inspectie (h)erkend wordt 
dat er een sterke verankering van het kwaliteitszorgsysteem binnen 
Koers VO heeft plaatsgevonden. In 2018 zijn wij gestart met dit 
succesvolle systeem dat gebaseerd is op een 16-tal voorwaarden voor 
succes (onze kritische succesfactoren). 
 
Voor ons is het belangrijk dat ook ons in 2022 ontwikkelde, 
uitgebreide en op maat gemaakte Dashboard Koers VO gewaardeerd 
wordt. Wij delen de opvatting dat nu de volgende stap is om te komen 
tot het systematisch (dieper) analyseren en het delen van gefundeerde 
conclusies op basis van beschikbare data uit het Dashboard Koers VO, 
op alle niveaus van onze vereniging. Hier gaan wij voortvarend mee 
verder zodat het een geïntegreerd onderdeel wordt van ons 
kwaliteitszorgsysteem. Met het compliment voor de wijze waarop 
Koers VO met scholen de dialoog voert over de inzet van middelen 
voor passend onderwijs, ons belangrijke traject ‘Anders 
Verantwoorden’, voelen wij ons gesteund op de ingeslagen weg van 
verantwoorden en leren van en met elkaar. Onze leden krijgen een 
nadrukkelijker rol in de afstemming met de eigen scholen daar waar 
het de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft in de 
uitvoering van gezamenlijke afspraken op scholen. 
 
Zoals wij in ons afsluitend gesprek hebben aangegeven pakken wij de 
periodieke informatiedeling over ons beleid met schooldirecties weer 
op, op het niveau van voor de coronapandemie. In onze 
communicatie zullen onder andere de geconstateerde zaken rond een 
uniforme duiding van de basis en de extra ondersteuning, het belang 
van de juiste registratie van de ontwikkelperspectieven, de wijze 
waarop de toekenning van de gelden voor de extra ondersteuning 
plaatsvindt en het uitwisselen/delen van informatie over de 
succesvolle arrangementen aan de orde komen. 
 
Wij waarderen het, dat ook onze grote inzet voor regionale 
samenwerking en afstemming wordt gezien. Wij delen de opvatting 
dat niet iedere gemeente dezelfde voortgang maakt op onderwerpen 
die op het snijvlak passend onderwijs en jeugdhulp relevant zijn. Onze 
inzet is er blijvend opgericht om alle acht gemeenten rond Rotterdam 
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beleidsmatig aangehaakt te houden, ten gunste van de jongeren in 
onze gehele regio. De ondersteuning door onze beleidsmedewerkers 
is hier ook voor de toekomst specifiek op ingericht. 
 
De vaststelling dat het met het OPDC heel veel beter gaat en dat de 
inrichting van het onderwijsprogramma als sterk punt wordt 
aangegeven, is voor ons een echte opsteker. 
Het punt van aandacht, het evalueren én het daaruit trekken van 
conclusies over de gerealiseerde doelen door het OPDC, zal voor de 
borging van de kwaliteit op het OPDC ook als standaard in het 
kwaliteitszorgsysteem van Koers VO worden opgenomen, dit wordt 
zichtbaar in het eerstvolgende jaarverslag OPDC. 
 
De onvolledigheid in de verantwoording in het bestuursverslag, door 
ons als bestuur en de intern toezichthouder, zal in het eerstvolgende 
verslag worden hersteld. Voor stakeholders zal duidelijk worden op 
welke wijze het intern toezicht is gehouden en hoe de intern 
toezichthouder als sparringpartner van het bestuur op strategisch 
niveau functioneert. 
 
Het ontbreken van de verantwoording door de intern toezichthouder 
op specifiek het uitgevoerde toezicht op de rechtmatige verwerving en 
doelmatige besteding van de rijksmiddelen wordt een regulier 
bespreekpunt in de beleidscyclus/P&C cyclus en een standaard dat 
wordt opgenomen in het jaarlijks bestuursverslag. 
 
Eén van onze kerntaken als samenwerkingsverband is de kwalitatieve 
advisering en beoordeling van toelaatbaarheid. De inzet van het 
schoolondersteuningsteam werkt goed, met een zeer waardevolle rol 
van onze Koersconsulenten op en voor de scholen. De suggestie om, 
gebaseerd op één van onze kernwaarden, het samenwerken met 
ouders, de mogelijkheid van een meer coachende rol voor 
Koersconsulenten naar ouders in te vullen gaan wij onderzoeken in 
relatie tot de verdere ontwikkeling van ons Ouder- en jeugdsteunpunt. 
 
Tot slot, wij geven in onze reactie ook graag een compliment terug. 
Wij hebben een positief kritisch wijze ervaren bij de invulling van dit 
intensieve meerdaagse onderzoek. Uw onderzoeksteam was kritisch 
maar constructief op inhoud, met aandacht voor de door Koers VO 
zichtbaar geboekte resultaten in de afgelopen vier jaar. Zowel de 
positieve punten van het samenwerkingsverband als de aan te pakken 
punten zijn uitgebreid besproken. Dit hebben wij ervaren als een 
professionele aanpak. De aangegeven punten zijn voor ons waardevol 
bij de doorontwikkeling van het beleid van ons 
samenwerkingsverband. 
 
Zonder ons interne en externe netwerk zijn we geen 
samenwerkingsverband. We danken in dit schrijven graag nogmaals 
alle deelnemers aan de rondetafelgesprekken: ouders, leraren, 
schakelfunctionarissen, schoolleiders en gemeenteambtenaren die op 
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vrijwillige basis hebben meegewerkt aan het onderzoek om hun 
ervaringen met het samenwerkingsverband te delen met de Inspectie. 
En dank voor de ervaren gastvrijheid en medewerking van de 
geselecteerde scholen, het Libanon Lyceum en PT010-Theater en dans 
en de twee locaties van ons OPDC. 
 
Wij blijven -samen- werken aan een perspectiefrijke toekomst voor 
elke jongere.' 
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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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