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Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Samenwerkingsverband Koers
VO (VO2810) aan de beurt. Onder deze vereniging valt het
samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de
gemeenten Barendrecht, Rotterdam, Cromstrijen, Binnenmaas,
Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland, Zuidplas,
Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Strijen,
Albrandswaard en Krimpenerwaard. Het bestuur is verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid van passend onderwijs aan in totaal ruim
53.000 leerlingen.

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een
samenwerkingsverband 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.
We onderzochten ook wat het bestuur weet over de kwaliteit van
passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder keken we hoe
het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende passend onderwijs op de
scholen beschikbaar blijft. Daarnaast onderzochten we of het bestuur
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit op de
orthopedagogisch-didactische centra (opdc’s) die het bestuur heeft
ingericht. Tot slot hebben wij ook gekeken in hoeverre belangrijke
onderdelen van het bestuursbeleid hun uitwerking in de praktijk
vinden bij een of meer scholen van een aangesloten schoolbestuur:
Stichting Yulius.

Wat gaat goed?

Professioneel samenwerkingsverband opgebouwd
Samenwerkingsverband Koers VO heeft een professionele organisatie
met een positieve werksfeer. Het is duidelijk wie welke taken en
bevoegdheden heeft. Samenwerkingsverband Koers VO vervult
een sterk stimulerende en ondersteunende rol naar de schoolbesturen
en de scholen. Waar we dat tijdens ons vorige onderzoek in 2016 nog
misten, lijkt er nu een beweging op gang te zijn gekomen waarin
scholen en schoolbesturen meer actief betrokken raken om passend
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onderwijs vorm te geven.

Passend onderwijs is op tijd beschikbaar voor iedereen
Samenwerkingsverband Koers VO heeft een passende
onderwijsplek voor alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften die in de regio van het
samenwerkingsverband wonen. Op dit vlak heeft het
samenwerkingsverband goede verbeteringen doorgevoerd.
Samenwerkingsverband Koers VO behandelt aanvragen voor extra
ondersteuning binnen de wettelijke termijnen. Samen met de
gemeenten werkt het met succes aan het voorkomen en terugdringen
van het aantal thuiszittende leerlingen. Ook werkt
Samenwerkingsverband Koers VO goed samen met de gemeenten
en samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs aan de
ontwikkeling van voorzieningen voor leerlingen die naast onderwijs
ook jeugdgezondheidszorg of jeugdhulp nodig hebben, zodat deze
leerlingen toch naar school kunnen blijven gaan.

Wat moet beter?

Beter sturen op kwaliteit orthopedagogisch-didactische centra
Het college van bestuur stuurt onvoldoende op de onderwijskwaliteit
van de orthopedagogisch-didactische centra. Hoewel we op deze
opdc's voldoende onderwijskwaliteit aantroffen, weten de opdc's niet
welke eisen Samenwerkingsverband Koers VO aan hen stelt en
verzamelt het bestuur te weinig informatie om te kunnen zien of de
kwaliteit van het onderwijs op deze opdc's voldoende is. Het college
van bestuur krijgt een herstelopdracht voor het verbeteren van de
sturing op onderwijskwaliteit van de opdc's.

Wat kan beter?

Verbeteren samenwerking scholen en orthopedagogisch-didactische
centra
De samenwerking tussen verwijzende scholen en de opdc's kan
verbeteren. Het college van bestuur kan hier meer op sturen dan nu
het geval is.
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Verantwoording verbeteren
Het afleggen van verantwoording kan beter, bijvoorbeeld in het
jaarverslag. Hoewel we diverse goede ontwikkelingen zien, kunnen we
niet vaststellen of het samenwerkingsverband de doelen uit zijn
ondersteuningsplan ook bereikt.

Conclusies raad van toezicht verduidelijken
Het zichtbaar maken van de bevindingen van de intern toezichthouder
kan beter. In het jaarverslag staat weliswaar een verslag van de raad
van toezicht, maar er staat niet in welke conclusies de raad van
toezicht trekt over de onderwerpen waar hij toezicht op uitvoert.

Meer sturen op besteding geld
Het sturen op doelmatige besteding van middelen kan beter.
Daarvoor is het nodig dat de schoolbesturen verantwoording afleggen
aan het college van bestuur over de inzet van de middelen die zij van
het samenwerkingsverband ontvangen en de resultaten die ze
daarmee hebben bereikt. Deze verantwoording door
schoolbestuurders is al wel in ontwikkeling.

Vervolg
Wij wijken voor Samenwerkingsverband Koers VO niet af van
het reguliere toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband
over vier jaar weer bezoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO. Bij een vierjaarlijks
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit
op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?

Het 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?

Werkwijze
Met de vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en
ambitie en Financieel beheer.

We hebben dit onderzoek mede ingericht met een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. We
voeren het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het
onderzoek laat zien of het bestuur van het samenwerkingsverband
voldoende informatie heeft over de uitvoering van de afspraken uit
het ondersteuningsplan op aangesloten scholen, en of de sturing op
de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft
ons in de tweede plaats zicht op enkele aspecten van passend
onderwijs op de aangesloten scholen en op de kwaliteit van het
onderwijs op de opdc's.

Onderzoeksactiviteiten
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan, het jaarverslag,
resultaatsgegevens en signalen.

Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek
rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun ervaringen
met het samenwerkingsverband. 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?
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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?

Verder hebben we gesprekken gevoerd met het college
van bestuur, de coördinator van het Koersloket, de projectleider van
het project Versterking ondersteuningsteam op school, de directeur
Innovatie, de twee projectleiders Kwaliteitszorgsysteem Koers VO en
de controller van het samenwerkingsverband. Ook hebben we ter
verificatie van afspraken in het ondersteuningsplan gekeken hoe het
beleid van het bestuur uitwerkt op één school voor voortgezet
speciaal onderwijs en onderzochten we de kwaliteit van het onderwijs
op de opdc’s.

De rondetafelgesprekken voerden wij op 28 september 2017 met
vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen het
samenwerkingsverband. We spraken met ouders, een aantal leraren,
schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband en de
scholen, functionarissen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening of
gemeente, en enkele schoolleiders van scholen voor voortgezet
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Hierna stelde de inspectie samen met het college van bestuur het
definitieve plan vast voor het onderzoek op 22 november 2017. Het
bestuur heeft daarbij geen specifieke onderwerpen benoemd. Het
eerste gesprek ging vooral over de resultaten van het
samenwerkingsverband en de kwaliteitszorg. Hierna voerden we een
bestuursgesprek waarin we spraken over het financieel beheer, het
sturen door het college van bestuur op de resultaten van het
samenwerkingsverband, de kwaliteitscultuur en verantwoording. Tot
slot gaven we een terugkoppeling over onze bevindingen uit de
voorgaande gesprekken.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het
inspectieonderzoek, geven we in de volgende hoofdstukken onze
oordelen en conclusies weer en lichten we die nader toe. In hoofdstuk
2 geven we in paragraaf 2.1 ook de hoofdconclusie weer. In hoofdstuk
3 beschrijven we de uitkomsten van de verificatie bij de aangesloten
school, in hoofdstuk 4 de uitkomsten van de verificaties bij de opdc's.
In hoofdstuk 5 hebben we de reactie van het bestuur op het
onderzoek en de rapportage opgenomen.
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

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

2.1. Conclusie

Wij concluderen dat Samenwerkingsverband Koers VO op alle zes
beoordeelde standaarden zodanige kwaliteit realiseert dat daarop het
oordeel voldoende van toepassing is. Het samenwerkingsverband
heeft zich goed verbeterd op het realiseren van een dekkend netwerk
aan ondersteuningsvoorzieningen binnen het voortgezet speciaal
onderwijs en de borging daarvan.
Recent startte Samenwerkingsverband Koers VO met een project ter
versterking van de ondersteuningsstructuur van de reguliere
scholen. Ook werkt het samenwerkingsverband samen met relevante
ketenpartners op gedegen wijze aan de ontwikkeling van
onderwijszorgarrangementen en het voorkomen en terugdringen van
thuiszitters.
De beide opdc's functioneren naar tevredenheid van betrokkenen en
verwijzende scholen. De samenwerking tussen verwijzende scholen en
de opdc's verloopt nog niet optimaal, wat zijn effect heeft op de
realisatie van een ononderbroken ontwikkeling voor leerlingen die het
opdc bezoeken.
De kwaliteitszorg maakt een goede ontwikkeling door en is binnen
een redelijke termijn volledig uitgewerkt en ingevoerd. Het college van
bestuur stuurt in onvoldoende mate op de kwaliteit van het onderwijs
op de opdc's. Daarvoor krijgt het college van bestuur een
herstelopdracht.
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende en bevindt zich in
een positieve fase van verdere ontwikkeling. De verantwoording en
dialoog beoordelen wij eveneens als voldoende. Hierin zien we nog
wel de nodige verbeterruimte.

In onderstaande tabellen zijn de oordelen samengevat.

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. Aan de hand van de
standaard ‘Resultaten' hebben we dat onderzocht. In de volgende
tabel staat ons oordeel.
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Samenwerkingsverband Koers VO voert de aan hem opgedragen
taken uit en realiseert een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodat alle
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Indien er nog geen passend
aanbod voor een leerling is, wordt dat onder aansturing van het
samenwerkingsverband op maat ontwikkeld.
Hiermee laat het samenwerkingsverband belangrijke verbeteringen
zien ten opzichte van het vorige kwaliteitsonderzoek in 2016. Waar er
in 2016 nog leerlingen thuis zaten door een tekort aan plaatsen in het
voortgezet speciaal onderwijs, zijn er sindsdien nieuwe locaties
geopend en kunnen alle leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs
ook worden geplaatst. Tegelijk ontwikkelt het samenwerkingsverband
samen met omliggende samenwerkingsverbanden een uitgebreide
monitor die leerlingenstromen in beeld brengt en op termijn kan gaan
voorspellen, teneinde een nieuwe situatie met een tekort aan plekken
in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te voorkomen. Een ander
mooi voorbeeld is het project dat Samenwerkingsverband Koers VO
dit jaar startte om de kwaliteit van de ondersteuningsteams op de
scholen te versterken. Deze ontwikkeling sluit goed aan op onze
constatering uit 2016 dat de scholen nog zoekende waren naar
mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren en het passend
onderwijs op de reguliere scholen daardoor nog weinig van de grond
kwam.
Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is aangevraagd, dan
handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag af binnen de
wettelijk voorgeschreven termijn. Het samenwerkingsverband
bevordert dat alle leerplichtige leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben, ingeschreven staan bij een school en daadwerkelijk
onderwijs volgen. Door de zeer complexe omgeving waarin het
samenwerkingsverband werkt, is dit een grote uitdaging.
Samenwerkingsverband Koers VO investeert veel in het voorkomen en
terugdringen van thuiszitters en is daar ook succesvol in.
Hoewel we diverse gunstige ontwikkelingen zien, kunnen we niet
vaststellen dat het samenwerkingsverband de in zijn
ondersteuningsplan gestelde doelen realiseert. Dit komt doordat het
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samenwerkingsverband het bereikte, niet zichtbaar, in bijvoorbeeld
het jaarverslag, relateert aan de gestelde doelen.
Het samenwerkingsverband zorgt voor een netwerkoverleg met de
gemeenten en de onderwijsinstellingen in zijn regio, en heeft daarmee
afspraken die moeten leiden tot passende
onderwijs(jeugdzorg)arrangementen. Echter, de scholen zijn niet
tevreden over het functioneren van de wijkteams.
Samenwerkingsverband Koers VO werkt met een gedegen aanpak en
samen met de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband
PPO Rotterdam aan verbetering van de verbinding met jeugdhulp. Zo
zijn alle onderwijszorgarrangementen van het speciaal onderwijs in de
regio in beeld gebracht en stelden de drie partijen gezamenlijk een
eerste bestuurlijke notitie op met plannen voor de doorontwikkeling
van onderwijszorgarrangementen ter versterking van het regulier
onderwijs.

Het samenwerkingsverband realiseert voor leerlingen die een opdc
bezoeken in voldoende mate een ononderbroken
ontwikkelingsproces. Wel zien we hierbij de nodige verbeterruimte in
de samenwerking tussen de verwijzende scholen en de opdc's. Nu
komt het voor dat leerlingen moeten wachten op het aanleveren van
schoolwerk of (nagekeken) toetsen door de verwijzende school. Ook
komt het voor dat scholen hun leerling niet terug willen plaatsen en
het opdc naar een andere school moet zoeken. Dit laatste is niet de
taak van een opdc, want de zorgplicht passend onderwijs ligt bij de
verwijzende school. Hierdoor lopen er leerlingen onnodig vertraging
op in hun ontwikkelingsproces.

Met de aanpak van het samenwerkingsverband gericht op het
voorkomen en terugdringen van thuiszitters als ook de wijze waarop
het met relevante ketenpartners werkt aan
onderwijszorgarrangementen laat het samenwerkingsverband eigen
aspecten van kwaliteit zien die zich zouden kunnen ontwikkelen in de
richting van een waardering 'goed' op deze standaard.

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.
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Kwaliteitszorg
Samenwerkingsverband Koers VO werkt met een ondersteuningsplan
voor de periode 2014-2018 dat aan de wettelijke voorschriften
voldoet. Vanaf het komende schooljaar zal het nieuwe
ondersteuningsplan in werking treden. Hierover voert het verband op
overeenstemming gericht overleg (oogo) met de negen betrokken
gemeenten en vindt er afstemming plaats met aanpalende
samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Het
samenwerkingsverband kent een college van bestuur dat
schoolbestuurders kan aanspreken op het nakomen van afspraken uit
het ondersteuningsplan. Echter, het kwaliteitssysteem levert nog te
weinig informatie op waarmee het college van bestuur gericht
schoolbestuurders kan aanspreken.

Wel zijn er goede stappen gezet in de ontwikkeling van het
kwaliteitssysteem. Samenwerkingsverband Koers VO ligt met deze
ontwikkeling op zijn eigen schema, en verwacht dat het systeem
medio 2018 helemaal gereed is. Essentiële, verdere uitwerkingen gaan
over het verbinden van conclusies en verbeteractiviteiten aan de
uitgevoerde evaluaties, en het betrekken van verantwoording door
schoolbesturen over de inzet van middelen die zij van het
samenwerkingsverband ontvangen en bijbehorende resultaten. Maar
ook over het relateren van de uitkomsten van evaluaties, metingen en
verantwoordingen aan de doelen in het ondersteuningsplan. Uit de
verificatieonderzoeken blijkt dat de school en de opdc's de afspraken
in voldoende mate nakomen. De school en de opdc's hoeven
zich hierover echter nu niet te verantwoorden aan het
samenwerkingsverband, hetgeen past in het beeld van de huidige
werking van het kwaliteitssysteem.
Hoewel het kwaliteitssysteem nog niet volledig ontwikkeld en
werkend is, beoordelen wij deze standaard toch met een voldoende.
Hiermee wijken we af van onze beslisregels. De ontwikkeling van het
kwaliteitssysteem ligt op het schema van Samenwerkingsverband
Koers VO en wordt binnen afzienbare tijd afgerond. Wij hebben er
vertrouwen in dat het kwaliteitssysteem vanaf 1 augustus 2018
compleet en werkend is.

Tot slot constateren wij dat het college van bestuur in onvoldoende
mate stuurt op de kwaliteit van het onderwijs op de opdc's en op de
samenwerking tussen verwijzende scholen en de opdc's. Zo is het voor
de opdc's niet duidelijk aan welke kwaliteit zij moeten voldoen en is
onduidelijk welk zicht de directie van de opdc's en het college van
bestuur van het samenwerkingsverband hebben op de gerealiseerde
onderwijskwaliteit. Ook hebben we niet gezien dat het college van
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bestuur stuurt op een betere samenwerking tussen verwijzende
scholen en de opdc's, terwijl daar een duidelijk verbeterpunt ligt.
Samenwerkingsverband Koers VO voldoet hiermee niet aan artikel 23a
van de WVO dat voorschrijft dat het bevoegd gezag zorgdraagt voor
de kwaliteit van het onderwijs op de opdc's, en daarvoor een stelsel
van kwaliteitszorg uitvoert. Daarom geven wij het college van
bestuur een herstelopdracht met betrekking tot het invoeren van een
kwaliteitssysteem waarmee het gericht stuurt op realisatie en
borging van voldoende onderwijskwaliteit op de opdc's.

Kwaliteitscultuur
Samenwerkingsverband Koers VO heeft het intern toezicht belegd bij
de raad van toezicht waar onder andere ook enkele van de
aangesloten schoolbestuurders in participeren. De raad van toezicht
werkt met een intern toezichtkader en heeft drie commissies ingericht
om het intern toezicht uit te voeren. In 2017 voerde het
samenwerkingsverband een evaluatie uit over het functioneren van de
diverse geledingen binnen het samenwerkingsverband, waaronder de
raad van toezicht. Daaruit kwam de wens naar voren naar meer
onafhankelijkheid in het intern toezicht, omdat de betrokken
schoolbestuurders ook belanghebbende van het
samenwerkingsverband zijn. Wij constateren dat
Samenwerkingsverband Koers VO in aansluiting op de landelijke
ontwikkelingen in het denken over onafhankelijkheid van het intern
toezicht, werkt aan daadwerkelijk onafhankelijk intern toezicht.
De kwaliteitscultuur binnen het verband kenmerkt zich door een sterk
stimulerende en faciliterende rol van het samenwerkingsverband naar
de schoolbesturen. De Koersconsulenten hebben hierin een
belangrijke plek en de scholen waarderen hen positief.

Het lijkt erop dat scholen en schoolbesturen meer gemotiveerd raken
om de uitvoering en verantwoording van passend onderwijs op een
goede manier vorm te geven. En dat zij hierin ook meer gezamenlijk
willen optrekken. Daarbij vragen zij regie en ondersteuning aan
Samenwerkingsverband Koers VO. Dit is een positieve ontwikkeling in
de kwaliteitscultuur.

Verantwoording en dialoog
Het college van bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens
de wettelijke voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording
af aan de intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden.
Wel kan het college van bestuur zijn verantwoording duidelijker
relateren aan de in het ondersteuningsplan gestelde doelen.

Aan het bestuursverslag moet een verslag van de intern
toezichthouder zijn toegevoegd waarin deze verantwoording aflegt
over zijn handelen en over de resultaten die dat heeft opgeleverd. Het
verslag van de intern toezichthouder in het jaarverslag van het
samenwerkingsverband is onder de maat, omdat het geen informatie
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bevat over de bevindingen van de intern toezichthouder over
bijvoorbeeld de voortgang in de realisatie van de doelen uit het
ondersteuningsplan, en de doelmatige en rechtmatige besteding van
middelen.

Het college van bestuur overlegt periodiek met de
ondersteuningsplanraad en legt besluiten voor conform geldende
wet- en regelgeving. Het samenwerkingsverband ziet de
ondersteuningsplanraad als klankbord en betrekt hem vanuit zijn rol
als meedenkers bij het ontwikkelen van beleid en het nieuwe
ondersteuningsplan.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek

We zijn nagegaan of het college van bestuur van
Samenwerkingsverband Koers VO voldoende en juiste informatie
heeft over het nakomen van afspraken uit het ondersteuningsplan
door de aangesloten school Discovery College in Barendrecht en
Rotterdam. We onderzochten bij de school de volgende afspraken uit
het ondersteuningsplan:

1. Samenwerkingsverband Koers VO stelt voorwaardelijke afspraken
die gelden voor elke school. Het zijn activiteiten door de hele school
heen die voor alle leerlingen uitgevoerd worden. We verifiëren de
afspraak: zorgen voor veiligheid en welbevinden van de leerlingen (OP
2014-2018 H.2.1).

2. Sinds schooljaar 2014/2015 hanteren alle scholen van het
samenwerkingsverband voor leerlingen die thuiszitten het Protocol
Thuiszitters (OP 2014-2018 H. 3.3.2).

3. Samenwerkingsverband Koers VO heeft de ambitie in bepaalde
opzichten verder te gaan dan alleen het voldoen aan de eisen die de
wet daaraan stelt. Daarbij kan gedacht worden aan het zoveel
mogelijk terugdringen van (onnodige) bureaucratische handelingen
door het toelaatbaarheidsproces efficiënt/doelmatig en waar mogelijk
digitaal te laten verlopen (OP 2014-2018 H.5.2.1).

4. Samenwerkingsverband Koers VO ondersteunt projecten waarbij
reguliere scholen intensief en innovatief samenwerken met vso-
scholen, dit om de overstap naar het regulier onderwijs makkelijker te
maken (Addendum OP 2014-2018, aanvulling november 2015 op
hoofdstuk 5.4).

5. In de procedure ten aanzien van de herbeoordeling van vso-
leerlingen wordt expliciet aandacht gegeven aan de mogelijkheid van
over/terugplaatsing naar het regulier onderwijs. De vso-school wordt,
indien van toepassing, geacht contact op te nemen met een reguliere
school en moet aangeven om welke redenen terugplaatsing nog niet
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aan de orde is (Addendum OP 2014-2018, aanvulling november 2015
op hoofdstuk 5.4).

Uit het verificatieonderzoek (zie verder hoofdstuk 3) blijkt dat het
beeld dat het college van bestuur heeft van de afspraken uit het
ondersteuningsplan grotendeels overeenkomt met ons beeld. Er is
één afspraak die de school niet herkent, waarvan het college van
bestuur het beeld heeft dat die afspraak in de praktijk wordt
uitgevoerd. Dat is afspraak onder 5.

Ook zijn we nagegaan of het bestuur zorgt voor voldoende
onderwijskwaliteit op de twee opdc's die het samenwerkingsverband
in stand houdt. We onderzochten de standaarden uit het vo-
onderzoekskader 2017 OP3 Didactisch handelen, OP4 Extra
ondersteuning, OP6 Samenwerking en KA1 Kwaliteitszorg op beide
locaties.

Uit de verificatieonderzoeken (zie verder hoofdstuk 4) blijkt dat de
beide opdc's op de onderzochte gebieden onderwijs van voldoende
kwaliteit leveren. Echter het zicht en de sturing hierop door het
samenwerkingsverband, alsook de sturing op de samenwerking
tussen toeleverende scholen en de opdc's, is onvoldoende en verdient
verbetering.

2.5. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als
voldoende. Het financieel beheer is dan ook voldoende.

Continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
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wijzen uit dat de financiële continuïteit van het
samenwerkingsverband voldoende gewaarborgd is. Het bestuur is in
staat zijn schulden op korte en langere termijn te voldoen.

Vier van de aangesloten schoolbesturen vormen per 1 augustus 2018
een eigen samenwerkingsverband in De Hoeksche Waard. Deze
afsplitsing heeft geen gevolgen voor de financiële continuïteit van het
verband.

Doelmatigheid
Wij beoordelen niet de doelmatigheid van het financieel beheer; wel
maken we een aantal opmerkingen.

Samenwerkingsverband Koers VO heeft tot nu toe weinig zicht op de
besteding van de middelen en de behaalde resultaten met deze inzet.
Het krijgen van zicht hierop is, volgens het samenwerkingsverband,
een van de speerpunten van het nieuwe ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband voerde stapsgewijs een eigen ontwikkeld
waarderingssysteem in. Daarmee beoogt het samenwerkingsverband
de reguliere scholen te stimuleren om leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte te plaatsen op reguliere scholen en om de
middelen doelgericht voor deze leerlingen in te zetten. Dit houdt in de
praktijk in dat het samenwerkingsverband steeds minder middelen op
basis van leerlingenaantal verdeelt over de scholen en meer middelen
verdeelt op grond van een ondersteuningsbehoefte per school.

Rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor
Samenwerkingsverband Koers VO als voldoende. Ons oordeel bij deze
standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek bij het samenwerkingsverband hebben zich
aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve waardering van
de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.6. Vervolgtoezicht

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband voldoende
bestuurd wordt. Voor een wettelijke tekortkoming krijgt het college
van bestuur wel een herstelopdracht. Deze herstelopdracht staat
vermeld in onderstaand schema.
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Beoordeling (o) Wat verwachten wij van het bestuur? Wat doen wij?

Het college van bestuur stuurt in
onvoldoende mate op de kwaliteit
van het onderwijs van de opdc's.
Hiermee voldoet hij niet aan de
deugdelijkheidseis zoals
geformuleerd in artikel 23a WVO.

Het bestuur dient er zorg voor te
dragen dat het de tekorten herstelt
in het stelsel van kwaliteitszorg
gericht op de sturing door het
bestuur op de onderwijskwaliteit van
de opdc's.

Het herstel hoeft het college van
bestuur niet bij de inspectie te
melden.

Bij het eerstvolgende vierjaarlijks
onderzoek beoordelen we opnieuw
of het college van bestuur aan de
deugdelijkheidseisen heeft voldaan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .

Afspraken Onvoldoende Voldoende

1. Samenwerkingsverband Koers VO
stelt voorwaardelijke afspraken die
gelden voor elke school. Het zijn
activiteiten door de hele school heen
die voor alle leerlingen uitgevoerd
worden. We verifiëren de afspraak:
zorgen voor veiligheid en
welbevinden van de leerlingen (OP
2014-2018 H.2.1).

•

2. Sinds schooljaar 2014/2015
hanteren alle scholen van het
samenwerkingsverband voor
leerlingen die thuiszitten het
Protocol Thuiszitters (OP 2014-2018
H. 3.3.2).

•

3. Samenwerkingsverband Koers VO
heeft de ambitie in bepaalde
opzichten verder te gaan dan alleen
het voldoen aan de eisen die de wet
daaraan stelt. Daarbij kan gedacht
worden aan het zoveel mogelijk
terugdringen van (onnodige)
bureaucratische handelingen door
het toelaatbaarheids-proces
efficiënt/doelmatig en waar mogelijk
digitaal te laten verlopen (OP
2014-2018 H.5.2.1).

•

4. Samenwerkingsverband Koers VO
ondersteunt projecten waarbij
reguliere scholen intensief en
innovatief samenwerken met vso-
scholen, dit om de overstap naar het
regulier onderwijs makkelijker te
maken (Addendum OP 2014-2018,
aanvulling november 2015 op
hoofdstuk 5.4).

•

5. In de procedure ten aanzien van
de herbeoordeling van vso-
leerlingen wordt expliciet aandacht
gegeven aan de mogelijkheid van
over/
terugplaatsing naar het regulier
onderwijs. De vso-school wordt,
indien van toepassing, geacht
contact op te nemen met een
reguliere school en moet aangeven
om welke redenen terugplaatsing
nog niet aan de orde is (Addendum
OP 2014-2018, aanvulling november
2015 op hoofdstuk 5.4).

•

Op 9 oktober 2017 bezochten wij het Discovery College waarbij we zijn
nagegaan of we enkele afspraken uit het ondersteuningsplan konden
terug zien in de onderwijspraktijk op de school.

Het beeld dat het bestuur heeft over de nakoming van de afspraken is
in hoofdstuk 2 naar voren gekomen en komt voldoende overeen met
ons beeld. We bespreken de resultaten per afspraak.

3.1. Discovery College
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1. Het Discovery College voert uitgebreid veiligheidsbeleid. Dit leidt
op de nieuwe locatie Reijerswaard tot een veilig schoolklimaat. Op de
hoofdvestiging te Barendrecht is veiligheid een blijvend
aandachtspunt waarin wij nog verbeterruimte zien. Dit heeft te maken
met de onverwachte groei van het afgelopen schooljaar en de
daarmee gepaard gaande veranderende problematische
leerlingenpopulatie. De school heeft hierop nieuw veiligheidsbeleid
ontwikkeld en ingevoerd.

2. Het Discovery College werkt volgens het thuiszittersprotocol van
Samenwerkingsverband Koers VO.

3. De toeleiding tot het vso verloopt digitaal en is daarmee
efficiënter en minder bureaucratisch geworden. Hiervoor werkt men
binnen het samenwerkingsverband met Onderwijs Transparant. Wel
merkt de school dat dit ook een nadeel heeft. Leerlingen komen met
minder voorinformatie binnen, waardoor de school na plaatsing soms
tegen onverwachte ondersteuningsbehoeften aanloopt en
aanvullende onderzoeken moet doen. Dit brengt een grotere belasting
voor Het Discovery College met zich mee.

4. Het Discovery College participeert niet in een innovatief project
met het reguliere onderwijs om de overstap van vso naar regulier
onderwijs makkelijker te maken. Dit komt overeen met de informatie
van het college van bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO.

5. Het Discovery College herkent dit beleid van het
samenwerkingsverband niet. De school handelt hier niet naar en
wordt er in de procedure voor herbeoordelingen van vso-
leerlingen ook niet op bevraagd door het verband.
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Resultaten onderzoek opdc's4 .
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de pedagogisch-didactische centra (opdc's).

Op 9 november 2017 bezochten wij het OPDC Noord, op 10 november
2017 het OPDC Zuid in het kader van de verificatie. Voor dit
verificatieonderzoek zijn we nagegaan of het college van bestuur van
Samenwerkingsverband Koers VO zorgt voor voldoende
onderwijskwaliteit op de twee locaties van het opdc te Rotterdam te
weten OPDC Noord en OPDC Zuid.
Het college van bestuur van het samenwerkingsverband is
opdrachtgever. Het bestuur LMC heeft als opdrachtnemer de taak de
onderwijsprogramma’s kwalitatief goed uit te voeren. Deze
programma’s zijn nauw geïntegreerd met een jeugdhulpcomponent
(Stek jeugdhulp). Daarnaast zorgt het LMC ook voor de personele
inzet van deze opdc's. Samenwerkingsverband Koers VO is wettelijk
gezien voluit verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op
de opdc's.

Context leerlingkenmerken
De achtergrond van de leerlingen die het opdc bezoeken kan heel
divers zijn. Meestal is er sprake van meervoudige problematiek. De
opdc's kennen de volgende doelgroepen.

Binnen OPDC Zuid zijn er drie groepen:
• een groep voor meisjes met seksueel gerelateerde problematiek,

loverboyslachtoffers en meisjes die zwanger zijn;
• een specifieke groep gericht op jongeren met een begripsniveau

onder het gemiddelde (iq 55 tot en met 80), afkomstig uit het
praktijkonderwijs;

• leerlingen met externaliserende problematiek (alle niveaus).
Binnen OPDC Noord zijn er eveneens drie groepen:

• leerlingen met overwegend externaliserende problematiek (een
groep met leerlingen vmbo-basisberoepsgerichte en vmbo-
kaderberoepsgerichte leerweg en een groep met leerlingen met
een hoger didactisch niveau: vmbo-theoretische leerweg tot en
met vwo);

• leerlingen met internaliserende problematiek.

Gezien de kwestbaarheid van de leerlingenpopulatie hebben
leerlingen baat bij een (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch
ondersteunende omgeving. Het gebouw van het opdc Noord kent met
zijn verouderde staat een weinig uitdagende leeromgeving.
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We onderzochten de volgende standaarden uit het vo-
onderzoekskader 2017:
OP3 Didactisch handelen
OP4 Extra ondersteuning
OP6 Samenwerking en
KA1 Kwaliteitszorg

Conclusie

Het beeld dat het college van bestuur heeft over de kwaliteit van het
onderwijs op deze standaarden is in hoofdstuk 2 naar voren gekomen
en komt onvoldoende overeen met ons beeld. We bespreken de
resultaten per standaard.

4.1. Onderwijsproces

OP3 Didactisch handelen
Wij hebben op beide opdc's in alle klassen observaties uitgevoerd.
Ook zijn wij aanwezig geweest bij een aantal trainingen zoals ART
(sociale vaardigheidstraining, agressieregulatie training en moreel
redeneren), TAM (Theater als middel) en Vriendentraining. De
trainingen die de opdc's intern aanbieden, zijn groepsoverstijgend.
Omdat de bezettingsgraad op beide opdc's op dit moment minimaal
is, is er sprake van hele kleine groepen van vier tot maximaal zes
leerlingen. Op sommige dagen bestaat een groep zelfs maar uit twee
leerlingen. Daarom zagen we tijdens de lesobservaties vooral
zelfstandig werkende leerlingen en individuele instructies door de
leraar aan een leerling die daarom vraagt.

De vakken die de opdc's aanbieden, bepalen de mentoren in overleg
met de school van de leerling. Deze school bepaalt ook de
leerstofplanning. Daarbij is het aantal vakken beperkt, omdat het
rooster op de opdc's ook veel tijd reserveert voor bovengenoemde
trainingen. De focus ligt vooral op de kernvakken: Nederlands, Engels,
Wiskunde/Rekenen. Omdat het doel van het opdc is dat de leerling
met succes zijn/haar opleiding binnen het regulier onderwijs kan
vervolgen, is het belangrijk dat leerlingen tijdens het verblijf op het
opdc geen achterstanden oplopen. Leerlingen hebben hier
verschillende meningen over. Leerlingen die op havo/vwo-niveau
functioneren, zijn bang om achterstanden op te lopen omdat niet alle
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vakken worden aangeboden en omdat niet alle leraren instructie
kunnen geven op havo/vwo-niveau. Andere leerlingen zijn van
mening dat ze juist geen achterstand oplopen vanwege de rustige
sfeer waarin sprake is van weinig afleiding.
Overigens vragen de opdc's ondersteuning van de school van
herkomst als het belangrijk is dat een leerling (vakdidactische)
ondersteuning krijgt als het opdc hier niet in kan voorzien.

Op het opdc werken de leerlingen met weekdoelen die ze in eerste
instantie zelf maken en die de mentor en de hulpverlener daar waar
nodig kunnen toespitsen op individuele leerpunten die zijn afgeleid uit
het ontwikkelingsperspectief (opp). Aan het eind van de week volgt de
weekevaluatie die de mentor mailt naar de school van herkomst en
naar de ouders/verzorgers.

Wij zagen in de klassen dat de leraren veel professionele ruimte
krijgen om keuzes te maken. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat het
doel is van een activiteit. Zo zagen wij in verschillende groepen dat
leerlingen naar het journaal kijken. Daarbij was het in de ene groep
een losstaande activiteit, terwijl de leraar in een andere groep vragen
stelde over de onderwerpen uit het journaal.
Een definitie wat het opdc verstaat onder een ‘goede’ les ontbreekt,
waardoor er sprake is van veel diversiteit.

OP4 Extra ondersteuning
Op de beide opdc's is de extra ondersteuning zeer ruim voorhanden.
Zo bieden zij, afhankelijk van de vraag, de volgende trainingen aan:
ART (agressie regulatie training), Rots en Water, Action Learning, TAM
(Theater als middel), Vriendentraining, Grenzentraining en individuele
training. Zeker nu er maar weinig leerlingen verblijven, zijn zaken als
menskracht, extra trainingsmogelijkheden, nazorg (door de
medewerkers van Stek jeugdhulp) en voldoende persoonlijke
aandacht, in ruime mate aanwezig.
Omdat het college van bestuur de expertise van het personeel
koestert, is er nu sprake van overcapaciteit. De expertise, bijvoorbeeld
TAM, biedt het opdc aan op tijdelijke basis of als workshops aan de
verwijzende scholen als preventiemiddel. Ook om het imago van het
opdc te verbeteren.

OP6 Samenwerking
De opdc's werken met vele partijen samen. Er is in eerste instantie
veel aandacht voor de betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Uit
oudertevredenheidspeilingen blijkt dat de ouders zeer tevreden zijn
over de opdc's. Zij geven de opdc's een waardering van een 8,5
(Noord) en een 8,8 (Zuid). Er is veel contact met vertegenwoordigers
van de school van herkomst, schoolmaatschappelijk werk,
leerplichtambtenaar, de hulpverleners van Stek jeugdhulp maar ook
met eventuele andere hulpverleners als voogden of de
jeugdreclassering.
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Een aandachtspunt is de samenwerking met de scholen van herkomst.
Ondanks de inspanningen van de leiding en de medewerkers van het
opdc, verloopt de communicatie met een aantal scholen van herkomst
moeizaam. Dat uit zich onder andere in het te laat aanleveren en/of
corrigeren van toetsen, communiceren over de onderwijsinhoud en/of
het bieden van vakdidactische ondersteuning. Ook de mogelijkheden
die de school biedt als een leerling al dan niet gefaseerd wordt
teruggeplaatst, verschillen per school. De ondersteunings-
coördinatoren van de scholen van herkomst spelen hierin een cruciale
rol maar deze functionarissen hebben ook regelmatig moeite om alle
collega’s goed betrokken te krijgen bij een traject op het opdc om een
succesvolle terugkeer te waarborgen. Er lijkt te weinig sprake van
gezamenlijk ‘eigenaarschap’. Het komt regelmatig voor dat het opdc
een andere school moet vinden als een leerling voldoende
competenties en vaardigheden heeft om terug te keren naar het
reguliere onderwijs. Wij wijzen erop dat de zorgplicht bij de
verwijzende school ligt en niet bij het opdc. Het
Samenwerkingsverband Koers VO kan een belangrijker rol spelen in
het verbeteren van de samenwerking tussen verwijzende scholen en
de opdc's.

4.2. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur LMC voert als opdrachtnemer van het college van bestuur
van Samenwerkingsverband Koers VO de onderwijsprogramma’s op
de opdc's uit. Deze programma’s zijn nauw geïntegreerd met een
jeugdhulpcomponent (Stek jeugdhulp). Daarnaast zorgt het LMC
ook voor de personele inzet van de opdc's. Wettelijk gezien
is Samenwerkingsverband Koers VO voluit verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs op de opdc's.
Het samenwerkingsverband werkt met een adviesraad. Deze
adviesraad bestaat uit drie schoolbestuurders, de directie van het
opdc en een beleidsmedewerker van Samenwerkingsverband Koers
VO. Er is een jaarverslag beschikbaar. Ook zijn een zelfevaluatie en een
SWOT opgesteld. Deze bieden onvoldoende concreet zicht op de
onderwijskwaliteit van de opdc's. Nadat de opdc's in de huidige vorm
zijn gestart in 2015/2016, is er in het najaar van 2017 het project
Toekomst OPDC in het leven geroepen. Een van de doelen is om
tweejaarlijks een evaluatie uit te voeren.
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Er gaan veel zaken goed. Zo laten de tevredenheidsmetingen onder
zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers een hoge mate van
tevredenheid zien. Ook heerst er op de opdc's tevredenheid over de
samenwerking tussen het onderwijzend personeel en de
jeugdhulpverleners.
Alhoewel alle partijen de contacten positief waarderen, zien wij dat de
onderwijskwaliteit onvoldoende geborgd is. Het is namelijk niet altijd
duidelijk op welke manier het bestuur en de directie zicht hebben op
de kwaliteit van het onderwijs. Weliswaar is er sprake van korte lijnen
en komt de directie regelmatig even in de klas, maar het ontbreekt
aan definities of criteria waar bijvoorbeeld een goede les of een goede
docent aan moet voldoen om basiskwaliteit te garanderen. Met
andere woorden: het is onduidelijk langs welke lat
Samenwerkingsverband Koers VO de kwaliteit meet.
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Reactie van het bestuur5 .
In zijn reactie d.d. 29 maart 2018 deelt het college van bestuur mee
dat het de bevindingen uit dit rapport bij de verdere ontwikkeling van
het samenwerkingsverband en de kwaliteitszorg op de volgende wijze
zal betrekken of al heeft betrokken.

Wat gaat goed
Het college van bestuur geeft aan blij te zijn dat de inspectie
concludeert dat Koers VO een professioneel samenwerkingsverband
heeft opgebouwd met een sterk stimulerende en ondersteunende rol
naar de schoolbesturen en de scholen. Hier zal de komende
planperiode (2018-2022) mede door versterking van het
ondersteuningsteam op de school sterker worden ingezet. Hierdoor
worden scholen en schoolbesturen nog actiever betrokken bij de
vormgeving van passend onderwijs waardoor passend onderwijs
zichtbaarder wordt op de school.

Een belangrijke wettelijke taak van Koers VO is het dekkend netwerk
van onderwijsvoorzieningen. De inspectie constateert dat Koers VO
een passende onderwijsplek heeft voor alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in de regio. Het college van bestuur geeft
aan dat dit de komende planperiode een belangrijk aandachtspunt
blijft. Een van de doelen in het ondersteuningsplan 2018-2022 is het
realiseren van een aantoonbaar toereikend passend onderwijsaanbod
door meer en flexibel onderwijsaanbod in maatwerkoplossingen en
lesplaatsen. Hierbij staat het stimuleren van de samenwerking tussen
het regulier- en speciaal onderwijs door Koers VO centraal.

Wat kan beter
Het college van bestuur geeft aan de mening van de inspectie te delen
dat de verantwoording door scholen en schoolbesturen aan het
college van bestuur van het samenwerkingsverband over de inzet van
de middelen en de resultaten die daarmee zijn bereikt, beter kan. Bij
aanvang van het nieuwe ondersteuningsplan gaan schoolbesturen,
scholen en medewerkers van Koers VO voortvarend van start met een
verantwoordingssystematiek.

Ook geeft het college van bestuur aan dat er vanaf 1 augustus
2018 een sterk kwaliteitszorgsysteem is, geënt op veertien
voorwaarden voor succes (kritische succesfactoren), doelen en
resultaten waarmee verantwoording kan worden afgelegd door Koers
VO, zodat zichtbaar is dat de doelen uit het ondersteuningsplan
worden behaald.

Wat moet beter
Belangrijk voor Koers VO is dat de inspectie constateert dat de
onderwijskwaliteit op het orthopedagogisch-didactisch centrum
(opdc), uitgevoegd door LMC Voortgezet Onderwijs, voldoende is.
Desondanks concludeert de inspectie dat er momenteel door het
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college van bestuur onvoldoende wordt gestuurd op de kwaliteit van
het onderwijs op het opdc. Het college van bestuur geeft aan dat de
komende tijd zichtbaar wordt hoe deze sturing vorm gaat krijgen
binnen het kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


