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De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een samenwer-
kingsverband in Nederland minstens één keer in de vier jaar. Dit jaar 
was het bestuur van ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 
Tilburg e.o.’ aan de beurt. Onder deze stichting valt het samenwer-
kingsverband passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de 
gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk 
en Tilburg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid 
van passend onderwijs aan in totaal ruim 18.000 leerlingen. 

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een samenwerkings-
verband van voldoende kwaliteit en of het bestuur genoeg geld heeft 
om ook in de toekomst goede samenwerking rond passend onderwijs 
te blijven verzorgen. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden. 
Ook hebben we onderzocht of het bestuur weet hoe het gaat met de 
kwaliteit van passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder 
hebben we gekeken hoe het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende 
passend onderwijs op de scholen beschikbaar blijft.

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een dekkend aanbod van voorzieningen voor alle 
leerlingen, en zorgt ervoor dat leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben deze ook ontvangen en houdt zich aan de wettelijke 
termijnen die daarvoor gelden. 
Het bestuur houdt zelf een voorziening voor extra ondersteuning in 
stand (‘opdc’) en heeft voldoende controles ingebouwd om op de 
kwaliteit van het onderwijs te kunnen vertrouwen. Het bestuur ziet toe 
op de samenwerking tussen de school van een leerling en de extra 
voorziening (het opdc) en dit bevordert de terugkeer van leerlingen in 
het reguliere onderwijs. 

Het uitvoeringsapparaat van het samenwerkingsverband vervult een 
spilfunctie bij het toekennen van middelen voor extra ondersteuning, 
het ondersteunen van scholen indien zij bij een leerling handelings-
verlegen blijken en het stimuleren van de professionalisering op de 
aangesloten scholen. 
De bestuurders van het samenwerkingsverband laten aan hun 
achterban zien dat zij met elkaar samenwerken en vertrouwen hebben 
in elkaars organisatie. Daarmee effenen zij de weg voor goede 
samenwerking. 

Wat moet beter?
Het bestuur van het samenwerkingsverband moet zijn eigen kwaliteits-
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controles verbeteren. Minimaal moet het bestuur hier voldoen aan de 
wettelijke doelstellingen en de daarbij horende kwaliteitseisen. Het 
bestuur moet minimaal antwoord kunnen geven op drie vragen: 
1. Is er een dekkend aanbod van voorzieningen? 
2.  Maken leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 

ononderbroken ontwikkeling door? 
3.  Houden het samenwerkingsverband en de aangesloten school-

besturen zich aan de wettelijke afspraken over de zorgplicht en de 
extra ondersteuning?

Wat kan beter?
Het financieel beheer is op orde, maar een duidelijker geformuleerd 
beleid met meetbare doelen, kan bijdragen aan een beter beeld van de 
inzet van de middelen van het samenwerkingsverband. Bovendien leidt 
dit tot een duidelijkere begroting.

Het bestuur van het samenwerkingsverband kan meer deelnemen aan 
het bestuurlijk netwerk van de regio en van daaruit werken aan betere 
randvoorwaarden voor leerlingen met een meervoudige problematiek. 
Hierdoor kan het bestuur bijdragen aan een tempoversnelling in de 
toekenning van urgente zorgvragen en de toelating op scholen. 
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg 
e.o.’. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek is:

Zorgt het bestuur voor voldoende kwaliteit van het samenwerkingsverband en voor 
deugdelijk financieel beheer? 

Onderliggende vragen zijn:
1.  Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 

uitvoering van zijn taken in de regio? Kerntaak daarbinnen is of het 
bestuur voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra 
ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplaats 
beschikbaar heeft.

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties?
3. Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek naar deze deelvragen is daarmee gericht op de standaarden 
binnen de kwaliteitsgebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en 
Financieel beheer. Hierbij merken we op dat het gebruikte waarderings-
kader nog niet vigerend is ten tijde van het kwaliteitsonderzoek. De 
beoordelingen in dit rapport moeten dan ook worden gezien vooruit-
lopend op het in werking treden van het waarderingskader per 
augustus 2017. 

Werkwijze
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd en 
aangevuld met onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur als 
van het samenwerkingsverband. Het gaat bijvoorbeeld om het 
bestuursverslag, het ondersteuningsplan, het strategisch beleidsplan, 
financiële gegevens, resultaatsgegevens en signalen.

We hebben daarnaast op locatie rondetafelgesprekken gevoerd met 
betrokkenen. Verder zijn gesprekken gevoerd met leden van de 
toewijzingscommissie, met betrokkenen bij het orthopedagogisch-di-
dactisch centrum (opdc), het uitvoerend bestuur en met de coördinator 
van het samenwerkingsverband.

Onderzoeksactiviteiten
Op de eerste dag van het onderzoek, 3 april 2017, voerden wij een aantal 
rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van verschillende 
geledingen binnen het samenwerkingsverband. We spraken met een 
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het 
samenwerkingsverband en de scholen, functionarissen werkzaam 
binnen de jeugdhulpverlening of gemeente, en enkele schoolleiders 
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van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onder-
wijs. Hoewel de ondersteuningsplanraad niet apart was uitgenodigd, 
namen wel enkele leden daarvan deel aan de gesprekken, vanuit hun 
rol als ouder of leraar vanuit de aangesloten scholen.

Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal:
-  Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 

dagelijkse praktijk?
-  Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband en 

welke concrete ervaringen hebt u ermee?
- Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken krijgen?

Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de coördinator het 
definitieve onderzoeksplan vast voor de tweede dag van het onderzoek 
op 20 april 2017. Het bestuur heeft daarbij één specifiek onderwerp 
benoemd, namelijk de overgang van het primair naar het voortgezet 
onderwijs en de samenwerking/afstemming met het samenwerkings-
verband primair onderwijs in dezelfde regio. 
Het eerste gesprek op de tweede dag ging vooral over de toeleiding naar 
speciale voorzieningen en het dekkend netwerk van het samenwerkings-
verband. In het tweede gesprek stond het opdc Track013 centraal en 
spraken we over de functie, positie en organisatie van deze voorziening 
binnen het samenwerkingsverband.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we spraken over de 
resultaten van het samenwerkingsverband, de sturing hierop door het 
bestuur (kwaliteitszorg) en de (financiële) verantwoording die het 
samenwerkingsverband intern en extern aflegt naar betrokkenen. 
Daarna gaven we een terugkoppeling over onze bevindingen uit de 
voorgaande gesprekken.

Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het inspectieonderzoek, 
geven we in het volgende hoofdstuk 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 hebben we de reactie van het bestuur op het onderzoek 
en de rapportage opgenomen.
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In dit hoofdstuk geven we onze onderzoeksuitkomsten weer op 
bestuursniveau, dat wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de 
gebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

2.1 Conclusie

Wij concluderen dat ‘Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO Tilburg e.o.’ op de gehanteerde standaarden een 
zodanige kwaliteit weet te realiseren dat op veel van die standaarden 
het oordeel ‘voldoende’ van toepassing is. Alleen de standaard 
‘Kwaliteitszorg’ is onvoldoende.

Hoewel er een passende onderwijsplek beschikbaar is voor alle leerlingen 
in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, 
ligt er een belangrijke uitdaging voor het samenwerkingsverband om te 
borgen dat de voorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief aansluiten 
bij de behoeften van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat het 
samenwerkingsverband duidelijker afbakent wat de doelstellingen zijn 
van het samenwerkingsverband, welke afspraken gelden voor de scholen 
en wat verantwoordelijkheden zijn van partijen in de regio.

Als de doelstellingen van het samenwerkingsverband concreter zijn, 
dan kan het bestuur sturen op het primaire proces. Het bestuur heeft 
de keuze gemaakt om veel verantwoordelijkheden neer te leggen bij 
scholen en schoolbesturen. Om zicht te kunnen hebben op de 
realisatie van de doelstellingen, is het des te belangrijker om verant-
woording te vragen van scholen en schoolbesturen. Dit kan het bestuur 
dan meenemen bij de keuzes die het maakt voor de verdere inrichting 
en ontwikkeling van de kwaliteitszorg.

Dit alles moet passen binnen de financiële grenzen en mogelijkheden 
van het samenwerkingsverband. Hoewel het financieel beheer op dit 
moment op orde is, kan concretisering van het beleid en de doelstellin-
gen, gevolgd door verantwoording over de gemaakte afspraken, zowel 
inhoudelijk als financieel, bijdragen aan een beter beeld van de inzet 
van de middelen van het samenwerkingsverband. Bovendien leidt dit 
tot een meer beleidsrijke begroting en meer transparantie.

In de volgende paragrafen vatten we onze oordelen samen in tabellen 
en geven we een toelichting.
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2.2 Resultaten

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het samenwer-
kingsverband 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.

Het samenwerkingsverband voorziet in verschillende voorzieningen: 
een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc, ‘Track013’), arrange-
menten specifiek voor leerlingen met een autismespectrumstoornis 
(ass-arrangement) en verschillende scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs (vso), soms ook buiten de eigen regio. Dit maakt dat er voor 
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende 
plek beschikbaar is. De speciale voorzieningen staan wel onder druk 
vanwege de grote vraag. Het is aan het bestuur om het vraag en aanbod 
goed in beeld te hebben en tijdig in te grijpen als dat nodig is, zodat er 
geen wachtlijsten ontstaan en leerlingen onnodig verstoken blijven van 
een passende plek in het onderwijs.

Om als samenwerkingsverband te weten of doelen en beoogde 
resultaten worden gehaald, moet in het beleid helder zijn waar de 
grenzen van de basisondersteuning liggen, wanneer er sprake is van 
extra ondersteuning (en dus een ontwikkelingsperspectief ) en wanneer 
van een arrangement. Dit kan het bestuur nog beter uitwerken. Als het 
samenwerkingsverband dit koppelt aan de behoeften van leerlingen, 
dan kan het bestuur ook beter inzichtelijk maken dat alle leerlingen een 
passende plek in het onderwijs hebben.
Aanvullend kan het bestuur dan ook beter de scheiding maken tussen 
zijn eigen verantwoordelijkheden, die van de aangesloten scholen en die 
van partijen in de regio waarmee het samenwerkt, zoals het (samenwer-
kingsverband voor) primair onderwijs, leerplicht- en zorgpartners/de 
jeugdhulp. Een knelpunt is bijvoorbeeld de aansluiting tussen onderwijs 
en jeugdhulp en de afstemming hierover met gemeenten. Doordat deze 
afbakening nu onvoldoende zichtbaar is, ontstaat er soms onduidelijk-
heid over wie aan zet is. Voor de vso-scholen gaat het dan met name om 
de gescheiden budgetten voor onderwijs en zorg. Duidelijke afspraken 
hierover kan de samenwerking verbeteren en geeft het bestuur van het 
samenwerkingsverband ook betere handvatten om andere partijen te 
kunnen aanspreken op deze afspraken.
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De commissie die zorgdraagt voor de aanvragen van arrangementen 
heeft de afgelopen jaren meer uren gemaakt dan vooraf was begroot. 
Naast het beoordelen van en adviseren over aanvragen is de commissie 
ook beschikbaar als sparringpartner voor scholen. Vooral deze laatste 
taak zorgde voor de extra inspanningen; inspanningen die eigenlijk bij 
de scholen zouden moeten liggen, bijvoorbeeld bij handelingsverle-
genheid en het zoeken naar een andere school. Ook hieruit blijkt 
wederom dat afbakening en rolvervulling belangrijk zijn. Deze extra 
tijd is overigens niet ten koste gegaan van het proces rondom de 
toewijzing van extra ondersteuning en de afgifte van toelaatbaarheids-
verklaringen voor het vso.

Dankzij het opdc blijven leerlingen onderwijs volgen en zijn ze in beeld 
bij het samenwerkingsverband. Het biedt maatwerktrajecten voor 
leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op de eigen 
school. Naast de afstemming tussen het opdc en de scholen (van 
inschrijving) zijn er intensieve contacten en samenwerkingen met 
externe partijen, maar ook hier is de afstemming met de jeugdhulp 
(gemeente) een aandachtspunt: er is veel verloop van hulpverleners 
dus men moet kunnen terugvallen op helder vastgelegde afspraken.
Het opdc heeft ook een signalerende functie waar het gaat om de 
grenzen van de verschillende scholen en het netwerk van voorzienin-
gen: de coördinator van het opdc overlegt hier regelmatig over met de 
coördinator van het samenwerkingsverband en/of de toewijzingscom-
missie. Hoewel het opdc en school van inschrijving overleg hebben 
over het ontwikkelingsperspectief van een leerling, kan het bestuur 
deze gegevens breder gebruiken, zoals voor het beschrijven van de 
behaalde resultaten van deze specifieke voorziening.

2.3 Kwaliteitszorg en ambitie

Het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van het samenwer-
kingsverband, komt voldoende overeen met het beeld van de inspectie. 
De afspraken in het ondersteuningsplan werken voldoende door tot op 
schoolniveau.

Kwaliteitszorg
Om de kwaliteitszorg te kunnen voeren, moet het duidelijk zijn wat de 
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bestuurlijke randvoorwaarden zijn: wat zijn verantwoordelijkheden van 
het bestuur van het samenwerkingsverband en wat zijn de verantwoor-
delijkheden van partijen in de regio? Hoewel het ondersteuningsplan 
doelen omschrijft, zijn deze onvoldoende concreet uitgewerkt om als 
basis te dienen voor de kwaliteitszorg. De beleidsdoelstellingen 
moeten uitgewerkt zijn in werkafspraken, zodanig dat men elkaar kan 
aanspreken op deze afspraken. Het samenwerkingsverband wil soms 
meer oplossen dan waarvoor het formeel verantwoordelijk is. Deze 
goede intenties vertroebelen taken en verantwoordelijkheden.

Als de bestuurlijke randvoorwaarden helder zijn, kan het bestuur beter 
sturen op het primaire proces: op de afspraken die zijn gemaakt 
(rolvervulling), op het bevorderen en verbeteren van de samenwerking 
(afstemming) en partijen aanspreken op de gemaakte afspraken. Om 
zicht te hebben op de ontwikkelingen en voortgang is een systeem van 
kwaliteitszorg nodig. Het bestuur heeft hier al wel een eerste stap in 
gezet: het heeft een taskforce opdracht gegeven de organisatie in beeld 
te brengen en te onderzoeken wanneer passend onderwijs geslaagd zou 
zijn. Dit laatste punt vraagt om een gedragen en gezamenlijk ‘einddoel’ 
op de langere termijn. De weg hiernaartoe vraagt om concrete en 
heldere stappen die het samenwerkingsverband regelmatig moet evalu-
eren, bespreken en zo nodig moet bijstellen. 

Uit het jaarverslag van de intern toezichthouder blijkt de kwaliteitszorg 
ook als belangrijk ontwikkel- en verbeterpunt: een systeem van checks 
and balances ontbreekt. Het intern toezicht geeft daarbij aan ook te 
willen weten wat de gevolgen van bijvoorbeeld financiële consequen-
ties kunnen zijn voor leerlingen. Hiervoor zou het bestuur de koppe-
ling kunnen maken met (gegevens uit) de ontwikkelingsperspectieven 
van de leerlingen.

Kwaliteitscultuur
Binnen het bestuur is het onderling vertrouwen de afgelopen jaren 
gegroeid en lukt het om gezamenlijk constructieve besluiten te 
nemen. De coördinator van het samenwerkingsverband is belast met 
de dagelijkse leiding en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd 
van informatie. Hierdoor werken beide partijen vanuit hun eigen rol 
aan de uitvoering van de taken en realisatie van de doelen.

Als een van de weinige samenwerkingsverbanden, heeft dit samenwer-
kingsverband een externe raad van toezicht. De scheiding tussen 
bestuur en intern toezicht is dus formeel geregeld. De uitwerking is 
vormgegeven in een toezichtkader en een jaarverslag, inclusief een 
verslag van de raad van toezicht. De volgende stap is dat het intern 
toezicht niet alleen constateert wat verbeterpunten zijn en hierover in 
gesprek gaat met het bestuur, maar dat het ook opdrachten of 
(resultaat)afspraken maakt en erop toeziet dat het bestuur deze 
nakomt. Op die manier draagt ook de raad van toezicht zijn steentje bij 
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aan het versterken van de kwaliteit en het realiseren van de doelstellin-
gen van het samenwerkingsverband.

Verantwoording en dialoog
Het bestuur verantwoordt zich naar betrokkenen via het jaarverslag. Dit 
geeft, gezien de weinig concrete doelstellingen, slechts oppervlakkig 
een overzicht van de behaalde resultaten. Het geeft wel een beeld van 
de activiteiten, inzet en financiële gegevens. Het inrichten van de 
kwaliteitszorg zal een positieve impuls geven aan de kwaliteit van de 
verantwoording. Hierbij moet het bestuur ook duidelijk de koppeling 
maken tussen de inhoud en de financiële middelen. Dit geeft het 
bestuur bovendien een veel beter inzicht in de besteding van de 
middelen en belangrijke informatie om keuzes te maken bij het 
uitzetten of bijstellen van het beleid.

Ook de raad van toezicht beschrijft in zijn jaarverslag met name de 
‘bedrijfsmatige’ kant van het functioneren van het samenwerkingsver-
band. De raad geeft daarbij wel aan ook te zoeken naar een meer 
inhoudelijke beoordeling en verantwoording van het beleid.

De dialoog over het functioneren van het samenwerkingsverband gaat 
intern in ieder geval door het bespreken van het beleid en het delen 
van ervaringen in verschillende overleggen, zoals het bestuursoverleg, 
het Scholenoverleg en vergaderingen van de ondersteuningsplanraad. 
De coördinator is hierin de centrale en verbindende factor. Het verdient 
aanbeveling om de verschillende partijen ook directer met elkaar in 
gesprek te brengen, bijvoorbeeld over de opzet van de kwaliteitszorg en 
de prioriteiten hierin voor de verschillende geledingen. Dit kan een 
mooie discussie opleveren, wat bij kan dragen aan het succes. 
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2.4 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Tenzij sprake is van evident excessief 
ondoelmatige bestedingen, scharen wij financiële doelmatigheid 
onder het stimulerende toezicht. Wij geven dan ook geen oordeel over 
de financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen 
we beide als ‘voldoende’. Het Financieel beheer is daarmee voldoende.

Continuïteit
Wij hebben geen gegevens gevonden die wijzen op een mogelijk 
financieel risico met gevolgen voor de continuïteit van het onderwijs 
op de korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen 
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. Wij beoordelen de 
financiële continuïteit dan ook als ‘voldoende’.

Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de doelmatigheid van het Financieel 
beheer. Wel voeren wij het gesprek over de manier waarop schoolbe-
sturen hun middelen ten goede laten komen aan het onderwijs. De 
volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
1. De besteding van de middelen bestemd voor passend onderwijs.
2.  De verantwoording over de inzet van de middelen voor passend 

onderwijs.

De besteding van de middelen bestemd voor passend onderwijs
Het bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, 
zolang de omvang van deze middelen in een redelijke verhouding staat 
tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Het bestuur is per 1 
augustus 2014 gestart en beschikte ultimo 2015 over een vermogen van 
€1.063.525 als gevolg van een positief exploitatieresultaat. Het bestuur 
streeft ernaar een weerstandsvermogen van 3 procent te bereiken in vijf 
jaar. De gewenste reservepositie voor het weerstandsvermogen 
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Financieel beheer V

O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●
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bedraagt per 31 december 2015 €573.000 en zodoende is er in 2015 een 
bestemmingsreserve voor dit bedrag gevormd. 

De verantwoording over de inzet van de middelen voor passend onderwijs
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft een format voor de 
(financiële) verantwoording opgesteld, waarin de schoolbesturen 
verantwoording afleggen over de inzet van de ondersteuningsbijdrage. 
Het format moet het bestuur nog verder ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat het voldoende inzicht kan krijgen in de doelmatige en 
rechtmatige besteding van de verkregen middelen. Het komende 
schooljaar is het van belang dit format in te voeren en de verantwoor-
ding concreet vorm te geven.

Rechtmatigheid
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 eventuele onderzoeken op het gebied van 
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 
gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’. Wij 
hebben geen gegevens gezien die een positieve waardering van de 
financiële rechtmatigheid in de weg staan. 
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2.5 Vervolgtoezicht

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband de kwaliteitszorg 
nog onvoldoende op orde heeft. Voor wettelijke tekortkomingen krijgt 
het bestuur daarom een herstelopdracht.
Dit betekent dat de inspectie bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht op de kwaliteit (vooralsnog) afwijkt van de reguliere 
termijn van vier jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen 
kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan te 
scherpen. Dat laatste geldt ook voor het toezicht op de financiën. 
Omdat het bestuur voldoet aan de standaarden van het aspect 
Financieel beheer is er op dit moment echter geen reden voor 
aangepast financieel toezicht.

Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur een herstelop-
dracht die in onderstaand schema staat vermeld.

 

Beoordeling (0) Herstelopdracht Datum gereed

KA1 Kwaliteitszorg Het bevoegd gezag dient zorg te dragen 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
aan de aangeslotenen. Onder zorgdra-
gen voor valt in elk geval het naleven 
van de wettelijke bepalingen en het 
uitvoeren van een stelsel van kwaliteits-
zorg, conform artikel 17a, achtste lid 
onder e, WVO.

Het bestuur informeert de inspectie 
voor 1 januari 2018 over de inrichting 
van een kwaliteitsmonitor en de termijn 
en procedure voor de dataverzameling 
met deze monitor. Een eerste analyse 
van verzamelde gegevens verstrekt het 
bestuur voor 1 mei 2018 aan de inspectie.
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In zijn reactie d.d. 12 oktober 2017 schrijft het bestuur:

Het bestuur van Portvolio, de Stichting samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO Tilburg, heeft kennis genomen van de bevindingen van 
de Inspectie van het Onderwijs en onderschrijft het belang van een 
goed functionerend systeem van structurele en cyclische kwaliteitszorg. 
Het bestuur kiest er dan ook voor om dit een speerpunt van beleid te 
maken, niet alleen op korte termijn, voortkomend uit de herstelop-
dracht die in het onderzoeksverslag is vastgelegd, maar ook voor de 
langere termijn als onderdeel van het nieuwe Ondersteuningsplan 
2018-2022.
Om die reden is vanaf 1 november 2018 bij Portvolio een medewerker 
kwaliteitszorg werkzaam die samen met de taskforce Kwaliteitszorg 
hieraan invulling zal geven.

 3. Reactie van het bestuur



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000 
t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060




