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Samenvatting 
 
Kaders en uitgangspunten 
Vigerende wetgeving, de statuten, het ondersteuningsplan en het onderzoekskader van de inspectie voor het 
onderwijs vormen met elkaar het kader waarbinnen Portvolio zich beweegt. 
Portvolio hanteert de volgende vier uitgangspunten in de wijze waarop het beleid vormgeeft en uitvoert: 

- Positieve kwaliteitscultuur 
- Gedeelde visie op passend onderwijs 
- Breed gedragen beleid 
- Duidelijke concrete uitwerking van ambities en beleidsdoelen. 

 
Doelstellingen 
Het kwaliteitsbeleid van Portvolio leidt tot: 

- Zicht op de geboden kwaliteit van Passend Onderwijs in de regio van Portvolio; 
- Inzicht in de keuzes en opbrengst van die keuzes met betrekking tot de organisatie, bekostiging en 

uitvoering van Passend Onderwijs; 
- Bewaking (borging) en waar nodig verbetering van de kwaliteit van Passend Onderwijs in de regio. 

Portvolio heeft hiertoe 26 kritische succesfactoren geformuleerd en wil op alle minimaal een voldoende resultaat 
behalen. 
 
Strategie 
Het kwaliteitsbeleid van Portvolio richt zich op negen speerpunten. Per onderwerp heeft Portvolio de maatregelen 
vastgesteld die ervoor zorg dragen dat de kwaliteit wordt gemonitord, bewaakt en zo nodig verbeterd. In deze 
samenvatting worden slechts die maatregelen per speerpunt benoemd: 
 
1. Visie, beleid en ontwikkeling  

Realistisch, ambitieus en concreet geformuleerd ondersteuningsplan  Vierjaarlijks in april 
Jaarplan Portvolio Jaarlijks in december  
Rapportage aan stakeholders over voortgang Halfjaarlijks in april en nov. 
Vaststelling jaarverslag Portvolio Jaarlijks in juni 
Onderzoek naar kwaliteitsbeleid Vierjaarlijks 
Onderzoek toezichthoudend bestuur naar risico’s Halfjaarlijks 

 
2. De ondersteuning op school 

Zelfevaluatie door alle scholen in Perspectief op School Jaarlijks na herfstvakantie 
Het adviesteam van Portvolio denkt actief mee met de school Doorlopend op vraag 
Jaargesprek op elke school met terugblik en vooruitblik ter verificatie  Jaarlijks in voorjaar (april/mei) 
Collegiale visitaties Tweejaarlijks in januari/februari  
Update van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) Jaarlijks in januari/februari 
Onderzoek naar competenties docenten door schoolbestuur Jaarlijks communicatie naar swv 

 
3. De schoolondersteuning door Portvolio 

Jaarverslag adviesteam met conclusies en eventuele aanbevelingen Jaarlijks in februari 
Beknopt jaarverslag van de netwerkcoördinatoren Jaarlijks in februari 
Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid Tweejaarlijks in november 

 
4. De ondersteuningstoewijzing 

De aanvragen, beoordelingen en besluiten in veilige omgeving Indigo Doorlopend 
Jaarverslag toelaatbaarheidscommissie met trends, conclusies, 
eventuele aanbevelingen 

Jaarlijks in februari 

Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid Tweejaarlijks in november 
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5. De zorgplicht en het voorkómen van ernstig schoolverzuim 

De registratie van leerlingen met ernstig schoolverzuim in Indigo Maandelijks 
Monitoring registratie en aanjagen op opvolging acties  Maandelijks 
Jaarplanning i.o.m. directeur-bestuurder en gemeentelijk aanjager  Jaarlijks in juni 
Jaarverslag met cijfers, conclusies en eventuele aanbevelingen Jaarlijks in februari 
Agendering bij ondersteuningscoördinatorenoverleg Halfjaarlijks  
Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid Tweejaarlijks in november 

 
6. Het ortho-pedagogisch-didactisch centrum 

Actueel schoolplan en veiligheidsplan voor het OPDC Vierjaarlijks  
Jaarplan en jaarkalender Jaarlijks in juni 
Onderzoek naar veiligheidsbeleving leerlingen en ouders Halfjaarlijks (in juni en nov) 
Onderzoek naar tevredenheid leerling en ouders na afloop traject Doorlopend 
Jaarverslag over werkzaamheden en resultaten Jaarlijks in februari 
Monitoring bestendiging na ½ jaar, 1 jaar en 2 jaar Doorlopend 
Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid Tweejaarlijks in november 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie Vierjaarlijks 

 
7. De afstemming met andere sectoren uit het jeugddomein  

Maakt deel uit van jaarplan en jaarverslag directeur-bestuurder In de maanden dec. en juni 
Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid van Portvolio  Tweejaarlijks in november 

 
8. De transparantie van de organisatie  

Publicatie van ondersteuningsplan, jaarverslagen, SOP’s van de scholen Zodra vastgesteld 
Actieve verspreiding van A3 dashboard, gekoppeld aan jaarverslag Jaarlijks in september 
Klankbordgroep kwaliteit 5 bijeenkomsten per jaar 
Dialoogmiddag kwaliteit Tweejaarlijks 
Teamoverleg Portvolio Per trimester (sep, dec, mrt) 
Klachtenbehandeling Zodra sprake van klacht 
Jaargesprekken met alle medewerkers Jaarlijks in voorjaar 
Onderzoek naar professionaliteit en deskundigheid  Tweejaarlijks in november 
Toegang tot dashboards Portvolio voor alle licentiehouders POS Doorlopend 

 
9. De verantwoording over middelen 

Heldere begroting  Jaarlijks in december  
Jaareinde-verwachting Jaarlijks in juli, okt., dec. 
Financieel jaarverslag Jaarlijks in mei  
Gesprek met alle scholen Jaarlijks in april, mei, juni 
Verslaglegging jaargesprekken(a); conclusies in jaarverslag kwaliteit(b) Jaarlijks in juli (a) en febr.(b) 

 

Planning en organisatie 
De kwaliteitsmonitoring in zijn geheel heeft een vierjaarlijkse cyclus. In de systematiek zijn monitorings- en 
onderzoeksactiviteiten per kwartaal, jaarlijks, tweejaarlijks dan wel vierjaarlijks aan de orde. Portvolio maakt 
gebruik van een combinatie van 

• Verzamelen van data en verantwoordingsinformatie middels (een) gestandaardiseerde vragenlijst(-en). 
• Analyse van data en verbinden van eerste conclusies of hypotheses eraan. 
• Professioneel gesprek en reflectie op de dagelijkse praktijk.  
• Tevredenheidsmetingen onder belanghebbenden naar uitvoering van taken en werkzaamheden van 

Portvolio. 
• Integratie van de verzamelde bevindingen door de directeur-bestuurder van Portvolio en vaststelling of 

de ontwikkeling en uitvoering conform planning verloopt en indien dit afwijkend blijkt te zijn waardoor 
dat komt en om welke bestuurlijke maatregelen dat vraagt.  

• Vastlegging in evaluerende rapportage. 
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  Inleiding 
 

Het samenwerkingsverband Portvolio hecht aan een helder en degelijk kwaliteitsbeleid.  
Het beleid en het systeem van kwaliteitszorg staan nadrukkelijk ten dienste van de visie en missie van het 
samenwerkingsverband: we bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen 
en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. 

 
Het huidige beleidsplan kwaliteit van Portvolio dateert van 2018 en is toe aan doorontwikkeling in samenhang met 
het voortschrijdend inzicht en de ontwikkelingen die inmiddels plaatsvinden bij Portvolio. De pilot met collegiale 
audits op vier scholen was succesvol en krijgt een passend vervolg. Datzelfde geldt voor de organisatie van de 
dialoogmiddag Kwaliteit. Deze werd hoog gewaardeerd en draagt sterk bij aan verbinding, inzicht en concrete acties 
t.b.v. het behalen van doelstellingen. Uit evaluatie en analyse is ten behoeve van de kwaliteitsmonitoring verder 
naar voren gekomen (jaarverslag Kwaliteit 2021):  

De wijze waarop met de scholen het gesprek gevoerd wordt over de zelfevaluatie en verantwoording dient 
nadrukkelijker ingebed te worden in het kwaliteitsbeleid. Met als centrale vraag: wat is er nodig om (bij het aflopen 
van het huidige ondersteuningsplan) volledig te voldoen aan de afspraken basisondersteuning? 

 
Daarnaast is het nodig om het kwaliteitsbeleid in overeenstemming te brengen met de ontwikkeling in de eisen die 
de inspectie van het onderwijs stelt aan het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband. In februari 2022 
heeft de onderwijsinspectie vastgesteld: 

Er is binnen het samenwerkingsverband aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de aangesloten 
scholen. Het kwaliteitszorginstrument is afgestemd op het toezicht door de onderwijsinspectie. Het 
samenwerkingsverband stuurt gericht op de kwaliteit van de dienstververlening en de resultaten van passend 
onderwijs en verantwoordt zich daarover. 
Portvolio kan verbeteren op de PDCA-cyclus door heldere formulering en sturing op beoogde resultaten en 
daaraan gekoppelde verantwoording. Er dient beter zicht en bestuurlijke monitoring en sturing te zijn op de 
onderwijskwaliteit op het ortho-pedagogisch-didactisch centrum (opdc) en aan de wettelijke voorschriften over 
onderwijskwaliteit op een opdc. 

 
Dit beleidsplan is het strategisch beleidsplan ten behoeve van monitoring en sturing op kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en is zowel gericht op de bureau-organisatie als op het opdc als op de netwerkorganisatie. 
Het plan beschrijft het waarom, wat en hoe van het kwaliteitsbeleid. Daarbij passeren als eerste de kaders en 
uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid. De doelstellingen staan beschreven evenals de kritische succesfactoren. 
Per te onderscheiden taakstelling volgt een beschrijving van de maatregelen en een uitwerking hoe Portvolio 
uitvoering geeft aan het kwaliteitsbeleid. De activiteitenkalender is vastgelegd onder planning en organisatie. 

 
Het plan voorziet in een samenhangend geheel van missie, visie en strategie ten aanzien van kwaliteit en 
kwaliteitsmonitoring. 
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1. Kaders en uitgangspunten 
 

1.1 De kaders   
 
De wet Passend Onderwijs, de wet op de Expertise Centra en de wet op het Voortgezet Onderwijs vormen de basis 
voor wat Portvolio beoogt. In de statuten zijn de maatschappelijke opdracht, organisatie en structuren vastgelegd. 
In het ondersteuningsplan is uitgewerkt hoe wij vorm geven aan onze wettelijke taken. Tevens beschrijven we 
hierin de ontwikkelrichting én de wijze waarop we kwaliteit vaststellen, borgen en waar nodig verbeteren. Het 
onderzoekskader van de inspectie voor het onderwijs tenslotte geeft richting aan het noodzakelijke raamwerk voor 
kwaliteit.  
 
In het beleidsplan Kwaliteit wordt de strategische koers van Portvolio vertaald naar het best passende 
kwaliteitsbeleid om opdracht, visie, missie, doelen en plannen in te bedden in een geheel van tactische 
maatregelen ter bevordering en borging van de kwaliteit.  
  

1.2 De uitgangspunten   
 
O      Portvolio hecht grote waarde aan een positieve kwaliteitscultuur, waarin in openheid kritisch maar respectvol   

wordt meegedacht met elkaar. 
O      Er is sprake van een werkelijk gedeelde visie op Passend Onderwijs en in dat licht tevens van vertrouwen in 

ieders goede bedoelingen om naar beste vermogen bij te dragen. Op basis daarvan kan in openheid en 
transparantie oprecht gereflecteerd worden op kwaliteit. Hierin ligt een belangrijke taak voor de aangesloten 
schoolbesturen en voor de vertegenwoordigers in het scholenoverleg in relatie tot hun achterban. 

O      Het kwaliteitszorgbeleid en -systeem sluit aan bij de wensen en ideeën van de diverse gremia, waarvan het  
bestuur de belangrijkste maar niet de enige is. Immers, wanneer beleid breed gedragen wordt, zal de 
effectiviteit optimaal zijn.  

O      Een duidelijke concrete uitwerking van ambities en beleidsdoelen is voorwaardelijk voor het effectief kunnen  
uitvoeren van kwaliteitszorg. Hoe concreter de doelstellingen des te beter is vast te stellen of deze doelen 
behaald worden. Datzelfde geldt voor vaststelling van het afgesproken niveau van de (basis-)ondersteuning 
op de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen), het orthopedagogisch-didactisch centrum 
(OPDC) en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO-scholen). 
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2. Doelstellingen 
 

2.1      De doelstellingen 
 
Het kwaliteitsbeleid is strategisch en functioneel. Het staat faciliterend, bewakend en controlerend ten  
dienste van de inhoudelijke doelstellingen uit het ondersteuningsplan.  
De doelstellingen van het kwaliteitsbeleid zijn tevens gerelateerd aan de doelstellingen van Passend Onderwijs 
en in het belang van de kwetsbare leerlingen in de regio.  
Daarbij zijn een zorgvuldige inzet van gemeenschapsgelden èn alle kritische succesfactoren van belang.  

 
Het kwaliteitsbeleid leidt tot:    
 

Zicht op de geboden kwaliteit  
van Passend Onderwijs in de regio van Portvolio 
 
Inzicht in de keuzes en opbrengst van die keuzes 
die de scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband als geheel maken met betrekking tot de 
organisatie, bekostiging en uitvoering van Passend Onderwijs 
 
Bewaking (borging) en waar nodig verbetering  
van de kwaliteit van Passend Onderwijs in de regio, zowel op schoolniveau als op het niveau van het 
samenwerkingsverband 
 

 
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid is repeterend. Er is geen sprake van een eigen lange termijn of eind-
doelstelling, anders dan hierboven benoemd. Desalniettemin is de verwachting, zodra dit bijgestelde plan is 
ingevoerd en twee jaar succesvol draait, als volgt: 
• Er is samenhang in wat wij allen doen in het belang van onze maatschappelijke opdracht, namelijk passend 

onderwijs voor kwetsbare leerlingen en conform het ondersteuningsplan zo inclusief en thuisnabij mogelijk. 
• Het kwaliteitsdenken en -de kwaliteitscultuur staan in de regio op hoog niveau. Hierin investeert Portvolio 

nadrukkelijk, omdat het de sleutel is tot verbetering. 
 

2.2      De kritische succesfactoren 
 

Portvolio heeft, aansluitend bij het inspectiekader en in samenspraak met de andere samenwerkingsverbanden in 
de regio Noord-Brabant, kritische succesfactoren geformuleerd. Portvolio heeft hier een enkele regio-specifieke 
factor aan toegevoegd. 
 
Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat jaarlijks op alle elementen een zelfevaluatie plaatsvindt middels een 
analyse en een beoordeling. De beoordeling volgt als indeling:  
  

 voldaan  geen risico voor realiseren doelstellingen 
 deels voldaan  geen risico voor realiseren doelstellingen 
 deels voldaan potentieel risico voor realiseren doelstellingen 
 niet voldaan  risico voor realiseren doelstellingen 

 

Portvolio wil op alle kritische succesfactoren minimaal een voldoende resultaat scoren. Portvolio is pas tevreden 
als alle kritische succesfactoren onderbouwd en bestendig op groen staan. 
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De kritische succesfactoren voor Portvolio zijn: 
 

1. Onderwijsresultaten 
 

2. Organisatiestructuur 

1.1 Samenhangend geheel van voorzieningen 
⃝   Basisondersteuning op niveau   
⃝   Realisatie dekkend aanbod  
⃝   Tegengaan thuiszitten 
⃝   Ondersteuningstoewijzing (TC)  
⃝   Zorgplicht scholen 
⃝   Trajectbegeleiding adviesteam (AT) 
 
1.2 Kwaliteit van de voorzieningen 
⃝   Leerwegondersteuning 
⃝   Aanbod meer- en hoogbegaafdheid 
⃝   Bovenschoolse voorzieningen 
⃝   Deelname PRO en VSO 
 

2.1  Management en organisatie 
⃝   Verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden 
⃝   Doelmatige overlegstructuur 
 
2.2  Stakeholders 
⃝   Afstemming met PO en MBO  
⃝   Afstemming met gemeenten en sociaal domein 
⃝   Afhandeling klachten 
 
2.3 Toezicht 
⃝   Governance 
⃝   Code en rolneming 

3. Financieel beheer 
 

4. Kwaliteit 

3.1   Continuïteit 
⃝   Transparante planning en control cyclus 
⃝   Periodieke analyse en rapportage 
 
3.2 Doel- en rechtmatigheid 
⃝   Begroting en jaarverslag 
⃝   Verklaring accountant 

4.1 Kwaliteitszorg 
⃝   Ambitie en planmatige kwaliteitsverbetering 
⃝   Kwaliteitszorgsysteem  
⃝   Realisatie en verantwoording resultaten 
 
4.2 Kwaliteitscultuur 
⃝   Interne samenwerking en dialoog 
⃝   Transparantie 
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3. Strategie 
 
Het kwaliteitszorgbeleid van ons samenwerkingsverband wil inzicht geven in de mate waarin we erin slagen onze 
taken in het licht van onze maatschappelijke opdracht succesvol en met gewenst resultaat te vervullen. Portvolio 
onderscheidt een negental elementen, die in het licht van deze opdracht en taakstelling van belang zijn. Het 
kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgsysteem sluiten daarbij aan. 
 
Er volgt nu een beschrijving van die elementen, ook wel te benoemen als speerpunten van het kwaliteitsbeleid, 
met daarbij de maatregelen die Portvolio per onderwerp neemt om de kwaliteit te monitoren, te bewaken en zo 
nodig te verbeteren. 
 

3.1  Visie, beleid en ontwikkeling  
 
De visie van het samenwerkingsverband is duidelijk zichtbaar in het beleid. Het algehele beleid en de 
beleidsontwikkelingen van Portvolio komen samen in het ondersteuningsplan. Op basis van het geldende  
ondersteuningsplan wordt planmatig gewerkt aan de geformuleerde doelstellingen. Evaluatie, analyse en 
conclusies worden vastgelegd en verwerkt in conclusies en aanbevelingen die de basis vormen voor de 
activiteiten in de volgende planperiode. De organisatie is effectief ingericht. De uitvoering is resultaat gericht. 

 
Maatregelen 

• Het ondersteuningsplan 2023-2027 en de opvolgers zullen zowel realistisch als ambitieus zijn en concreet 
geformuleerde doelstellingen bevatten.  

• De planvorming, gewenste opbrengst evenals de evaluatiemomenten worden jaarlijks (zo) concreet 
(mogelijk) vastgelegd in een jaarplan. Het jaarplan wordt in december opgeleverd. 

• Twee keer per jaar, in april en november, rapporteert de directeur-bestuurder aan de stakeholders in het 
samenwerkingsverband (toezichthoudend bestuur, ondersteuningsplanraad en scholenoverleg) over de 
voortgang.  

• Ten behoeve van een breed draagvlak voor gedeelde visie en ambities organiseert Portvolio dialoogmiddagen. 
• De toelaatbaarheidscommissie, het adviesteam, het ortho-pedagogisch-didactisch centrum, de medewerker 

met portefeuille ernstig schoolverzuim en de beleidsmedewerker kwaliteit leveren hun schriftelijke input 
voor het jaarverslag van Portvolio middels een eigen jaarverslag.  

• De scholen leveren jaarlijks een zelf-evaluatie aan in Perspectief op School. 
• Jaarlijks rapporteert het bestuur middels een jaarverslag aangeslotenen, belanghebbenden en de Inspectie 

van het Onderwijs. De rapportage bevat conclusies en aanbevelingen. Dit vormt de basis voor het vervolg. 
• In het laatste jaar van de planperiode wordt niet alleen geëvalueerd op de doelen uit het 

ondersteuningsplan, maar ook geëvalueerd en geconcludeerd ten aanzien van effectiviteit en efficiëntie van 
het kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgsysteem: is dit beleid uitvoerbaar, is het voldoende, gebruiken we de 
juiste tools, levert het de informatie en uitkomsten op die Portvolio nodig heeft? 

• Het toezichthoudend bestuur buigt zich jaarlijks over een aantal kritische prestatie indicatoren (KPI’s) in het 
bijzonder en legt de bevindingen vast. Tweemaal per jaar beraadt de toezichthouder zich op de 
aanwezigheid van risico’s en vergadert dan zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder.   

• Tweemaal per jaar sluit een vertegenwoordiging van het toezichthoudend bestuur aan bij de OPR.  
 

3.2  De ondersteuning op school  
 
Alle scholen van ons samenwerkingsverband bieden minimaal het vastgestelde niveau van basisondersteuning.  
Zij werken bovendien vanuit de visie dat ondersteuning wordt geboden op basis van behoeften van leerlingen. 
Het schoolondersteuningsprofiel van de school is actueel. Primair ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
scholen zelf en hun schoolbesturen. Portvolio draagt faciliterend bij.  
Elke school beschikt over een deskundig en professioneel ondersteuningsteam. Elke school heeft voor elke 
ingeschreven leerling die extra ondersteuning behoeft een OPP opgesteld.  
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Maatregelen 
• Jaarlijks na de herfstvakantie voeren de scholen een zelfevaluatie uit. Portvolio maakt hiervoor gebruik van 

Perspectief op School als instrument.  
• De schoolcontactpersonen uit het schooladviesteam denken actief mee met de school. 
• Jaarlijks vindt er in het voorjaar een gesprek op school plaats door de directeur-bestuurder, de medewerker 

kwaliteit en de aan school gekoppelde adviseur ter verificatie van de afspraken basisondersteuning, de door 
school ondernomen acties in relatie tot de eerdere voornemens en de ontvangen middelen van het 
samenwerkingsverband. Met tevens een vooruitblik naar het volgende schooljaar. 

• Portvolio voert structurele collegiale visitatie in, waarbij scholen elkaar o.l.v. de medewerker kwaliteit van 
Portvolio tweejaarlijks bezoeken. Doel is om middels reflectie op inhoud en aanpak in de dagelijkse praktijk 
de verbinding te leggen tussen de uitkomsten uit POS, de waarnemingen en ervaringen van de 
gesprekspartners en de voornemens van de school voor doorontwikkeling. In 2022 wordt de definitieve 
opzet en uitwerking van de visitatiesystematiek vastgelegd en de planning voor training van auditoren en 
nieuwe visitaties gemaakt. Elke school wordt tweejaarlijks bezocht. 

• Het jaargesprek vindt óók plaats indien de school een visitatie heeft gehad. In het jaargesprek ligt namelijk 
i.t.t. bij de visitatie een focus op besteding van middelen van Portvolio. De conclusies uit de visitatie worden 
dan verbonden aan de besteding van middelen. 

• Het SOP wordt jaarlijks geupdated in januari/februari en gepubliceerd op de website van Portvolio. 
• Het schoolbestuur voert onderzoek uit middels klassenbezoeken naar de competenties van de docenten op 

al haar bij Portvolio aangesloten scholen, legt deze naast de afspraken in het kader van de 
basisondersteuning en deelt de conclusies daarover met Portvolio. 

 
3.3 De schoolondersteuning door Portvolio 

 
Het adviesteam 
De leden van het adviesteam (AT) zijn ieder voor een aantal scholen contactpersoon. Zij zijn beschikbaar als 
vraagbaak en als sparringpartner van de school en fungeren als zodanig ook als critical friend inzake de 
ondersteuning, de ondersteuningsstructuur en het ondersteuningsteam. De leden van het adviesteam (AT) van 
Portvolio bieden procesmatige ondersteuning  op casusniveau en eventueel inhoudelijke bijdrage bij complexe 
problematiek. Zij beoordelen of de school gedaan heeft wat de school redelijkerwijs kan doen voor een leerling 
en zij besluiten over plaatsing in het OPDC. 
 

Maatregelen 
• Het AT maakt jaarlijks in februari een jaarverslag over haar werkzaamheden en resultaten in het 

voorgaande kalenderjaar en verbindt daar conclusies en eventuele aanbevelingen aan. 
• Portvolio vraagt feedback over deze bovenschools uitgevoerde taak van het samenwerkingsverband. De 

focus ligt op professionaliteit, deskundigheid, ondersteuning, integriteit en samenwerking. Eenmaal per 
twee jaar (in november) legt Portvolio middels een standaard vragenlijst items voor aan de directe 
samenwerkingspartners. Dit zijn de ondersteuningscoördinatoren en het directielid met portefeuille 
ondersteuning van de scholen en de TC.  

• Het AT verwerkt de uitkomsten in haar jaarverslag, voorzien van conclusies.  
 
De coördinatoren van de kennisnetwerken 
Portvolio heeft in het kader van kennisdeling en vergroten en verspreiden van expertise op de (reguliere) scholen 
netwerken vormgegeven. Op dit moment zijn er twee netwerken actief, te weten het ASS-netwerk en het HB-
netwerk. De coördinator van een netwerk is namens Portvolio verantwoordelijk voor de organisatie van 
bijeenkomsten en eventuele andere activiteiten en voor een kwalitatief goede inhoud daarvan. 
 

Maatregelen 
• De coördinatoren stemmen de behoeften vanuit het netwerk en de jaarplanning voorafgaand aan een 

nieuw schooljaar af met de directeur-bestuurder.  
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• Verder gelden dezelfde maatregelen als benoemd onder adviesteam m.b.t. jaarverslag en tweejaarlijkse 
evaluatie.  

• Het beknopte jaarverslag van de coördinatoren wordt onderdeel van het jaarverslag van het adviesteam. Zij 
beschrijven, gekoppeld aan de opdracht van het kennisnetwerk, de activiteiten, de resultaten en hun 
conclusies en aanbevelingen. 

 
3.4 De ondersteuningstoewijzing  

 
Primaire taakstelling van de toelaatbaarheidscommissie 
Portvolio heeft een Toelaatbaarheidscommissie (TC), die oordeelt over toelaatbaarheidsverklaringen voor 
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De TC is verantwoordelijk voor een heldere procedure en 
uitvoering van de TLV-aanvragen. De adviezen en oordelen zijn van goede kwaliteit en goed onderbouwd. 
 

Maatregelen 
• De aanvragen, beoordelingen en besluiten voor toelaatbaarheidsverklaringen en plaatsingen bij Track013 

vinden plaats in de beveiligde omgeving van Indigo.  
• De TC maakt jaarlijks in februari een jaarverslag over haar werkzaamheden en resultaten in het 

voorafgaande kalenderjaar en levert zo een cijfermatig beeld en trendrapportage op, met conclusies en 
eventuele aanbevelingen. 

• Portvolio voert eenmaal per twee jaar een tevredenheidonderzoek uit naar de TC. De focus ligt op 
professionaliteit, deskundigheid, ondersteuning, integriteit en samenwerking. De 
ondersteuningscoördinatoren en het directielid met portefeuille ondersteuning van de scholen en het AT 
ontvangen een standaard vragenlijst.  

• De TC verwerkt de uitkomsten in haar jaarverslag, voorzien van conclusies en aanbevelingen. 
 
Onderzoek ten behoeve van terugplaatsingen uit vso 
In het kader van de missie van Portvolio, meer inclusief onderwijs, voert Portvolio onderzoek uit om de 
initiatieven, de processen en de opbrengsten te kunnen monitoren en stimuleren. Daarbij is aandacht voor: 
afspraken over schoolontwikkeling in het kader van dekkend aanbod; procedure en beleid voor de terugplaatsing 
of overplaatsing naar het regulier voortgezet onderwijs (incl. praktijkonderwijs);  afspraken over maatwerk in de 
reguliere scholen m.b.v. vso-expertise.  
Dit onderzoek heeft een tweede doelstelling, te weten financiële gezondheid van Portvolio. Vanwege het primaire 
belang van leerlingen, zo regulier als mogelijk, wordt het onderzoek wel ondergebracht bij de taakstelling 
‘ondersteuningstoewijzing’. 

 
Maatregelen 

• (Eén lid van) de TC voert jaarlijks in november (rustigste maand voor TC) onderzoek uit naar de 
leerlingenaantallen in het voortgezet speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor schakelen naar 
regulier voortgezet onderwijs dan wel doorstroom naar dagbesteding.  Dit onderzoek vindt plaats in de 
rustigste maand voor de TC en vóór de evaluatie van alle OPP’s halverwege het schooljaar. Uitgangspunt 
zijn de data, zoals bekend bij Portvolio (middels Kijkglazen, Indigo, POS).  Van het onderzoek maken ook 
gesprekken op de vso-scholen deel uit, in samenwerking met de collega uit het adviesteam die verbonden 
is aan de betreffende school. 

• De verslaglegging van het onderzoek inclusief conclusies en aanbevelingen wordt integraal als deel 2 
toegevoegd aan het jaarverslag, dat jaarlijks in februari wordt opgeleverd. 

 
3.5 De zorgplicht en het voorkomen van ernstig schoolverzuim 

 
Binnen Portvolio wordt de zorgplicht door alle scholen uitgevoerd zoals bedoeld in de wet en regelgeving.  
De leden van het AT zijn voor de scholen aanspreekpunt inzake de zorgplicht. Portvolio neemt alle schoolverzuim 
serieus. Het ernstige schoolverzuim wordt zo mogelijk voorkómen en anders voortvarend aangepakt.   
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Een van de medewerkers van Portvolio heeft als specifieke taak de regie op het ernstig schoolverzuim. De ervaring 
heeft geleerd dat expliciete afspraken over deze taakstelling bijdragen aan een oplossingsgerichte aanpak in geval 
van verzuim > 3 maanden. De betreffende medewerker behoudt voor Portvolio het overzicht, is het centrale 
aanspreekpunt voor de leerplichtambtenaren/de RMC-regio, neemt deel aan de Actietafel vanuit het 
Thuiszitterspact,  jaagt betrokkenen aan en participeert waar nodig in multidisciplinair casusoverleg.  
 

Maatregelen 
• De scholen registreren maandelijks in Indigo de leerlingen met ernstig schoolverzuim (> 4 weken) en stellen 

voor deze leerlingen een plan van aanpak op. 
• De AT-leden monitoren actief voor ‘hun’ scholen of voor de betreffende leerlingen een werkbaar plan van 

aanpak in uitvoering is. 
• De regiemedewerker ernstig schoolverzuim van Portvolio is belast met monitoring van de maandelijkse 

registratie van het ernstige schoolverzuim en de aanjaag-rol t.b.v. opvolging van acties. 
• Deze medewerker stemt de jaarplanning en de behoeften vanuit het samenwerkingsverband en de RMC-

regio voorafgaand aan een nieuw schooljaar af met de directeur-bestuurder en de gemeentelijke aanjager 
van het Thuiszitterspact. 

• De regiemedewerker van Portvolio maakt jaarlijks in februari een jaarverslag, waarin opgenomen de cijfers 
en de opbrengst en voorzien van conclusies en aanbevelingen. 

• Portvolio laat het ernstig schoolverzuim een terugkerend onderwerp zijn in het ondersteuningscoördinatoren-
overleg, aangevuld met de verzuimcoördinatoren. 

• Portvolio vraagt tweejaarlijks feedback over deze bovenschools uitgevoerde taak van het samenwerkingsverband 
en neemt dit mee in de evaluatie van het adviesteam van Portvolio. De focus ligt ook hier op professionaliteit, 
deskundigheid, ondersteuning, integriteit en samenwerking. 
 
3.6 Het ortho-pedagogisch-didactisch centrum 

 
Het OPDC Track013 heeft een belangrijke rol in het samenwerkingsverband om een dekkend aanbod voor alle 
leerlingen te kunnen realiseren. De toeleiding verloopt zoals vastgelegd. Het OPDC voert het onderwijs en de 
begeleiding professioneel en deskundig uit. De onderwijskwaliteit op het OPDC is op orde. Het OPDC draagt bij aan 
het behouden en terugkeren van leerlingen in het regulier (voortgezet) onderwijs.   

 
Maatregelen 

• Het OPDC werkt met een schoolplan. Dit wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder van Portvolio. 
• Het OPDC werkt met een jaarplan en een jaarkalender. Beide worden voor de zomervakantie voor het 

volgende schooljaar in samenspraak met de directeur-bestuurder vastgesteld. 
• Het OPDC voert periodiek (tweemaal per jaar) onderzoek uit naar veiligheidsbeleving van leerlingen en 

ouders. 
• Het OPDC onderzoekt na het verblijf de tevredenheid van leerling en hun ouders. 
• Het OPDC maakt jaarlijks in februari een jaarverslag over haar werkzaamheden en resultaten in het 

voorgaande kalenderjaar. 
• Het OPDC monitort de bestendiging, m.a.w. wat het effect is  een ½ jaar, 1 jaar en 2 jaar na uitstroom. 
• Portvolio voert eenmaal per twee jaar onder scholen en AT-leden een tevredenheidsonderzoek uit naar 

het OPDC. De focus ligt op professionaliteit, deskundigheid, ondersteuning, integriteit en samenwerking. 
• Portvolio laat 1 x per 4 jaar een RI&E uitvoeren op het OPDC en verbindt aan de conclusies opvolging.  

 
3.7 De afstemming met andere sectoren uit het jeugddomein 
 

Portvolio voert structureel netwerkoverleg met het samenwerkingsverband primair onderwijs in de regio, met 
andere samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs met gemeenten, de RMC-regio, hulpverlenende 
samenwerkingspartijen en andere ketenpartners. Portvolio bewerkstelligt dat er afspraken tot stand komen die de 
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belangen van leerlingen dienen en leiden tot passende aansluiting en samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van 
onderwijs-zorg-arrangementen. 

 
Maatregelen 

• Portvolio neemt de samenwerking met externen en de optimalisering daarvan nadrukkelijk op in ieder 
jaarplan en jaarverslag. 

• De directeur-bestuurder van Portvolio haalt tweejaarlijks zijn input over tevredenheid over de samenwerking 
met het omliggende veld op in gesprek met de scholen, het OPDC, de AT en de TC en uiteraard ook bij die 
samenwerkingspartners.  
 

3.8 De transparantie van de organisatie 
 

Portvolio hecht aan helder en effectief beleid. Alle maatregelen in dit beleidsdocument zijn erop gericht de 
kwaliteit te bevorderen en borgen. De aangeslotenen voeren uit wat afgesproken en vastgelegd is en Portvolio 
stuurt hierop. De verschillende beleidsdocumenten zijn in samenhang met elkaar en congruent met de doelen van 
Portvolio. Protocollen, reglementen, formulieren zijn doelmatig, functioneel en actueel. Ouders worden door 
Portvolio adequaat en juist geïnformeerd over de afspraken m.b.t. ondersteuning en over de 
ondersteuningsmogelijkheden.  

 
Maatregelen 

• Portvolio draagt zorg voor publicatie van ondersteuningsplan, jaarverslagen en 
schoolondersteuningsprofielen op haar website.. 

• Daarnaast maakt de directeur-bestuurder van Portvolio jaarlijks ook een A3 dashboard met alle relevante 
informatie over opbrengsten, inclusief het oordeel op de kritische succesfactoren, in één overzicht en draagt 
zorg voor verspreiding hiervan onder alle belanghebbenden. 

• Portvolio houdt de klankbordgroep kwaliteit in stand, waarvan de leden (vertegenwoordigers uit alle 
schoolbesturen) als critical friend bijdragen leveren aan het kwaliteitsbeleid en de optimale uitvoering ervan. 

• Portvolio hecht waarde aan de gedeelde kennis, ontwikkeling en verbinding van de medewerkers van 
Portvolio. De collega’s worden indien relevant schriftelijk geïnformeerd over ontwikkelingen. Daarnaast 
vindt driemaal per schooljaar een teamoverleg plaats. 

• Portvolio organiseert eenmaal per twee jaar een dialoogmiddag waarin de diverse gremia met elkaar in 
gesprek gaan over de thema’s die voor de kwetsbare leerlingen en de beleidsontwikkeling van Portvolio 
relevant zijn. 

• Eventuele klachten m.b.t. de uitvoeringsorganen van Portvolio worden door de directeur-bestuurder direct 
zorgvuldig opgepakt, geregistreerd en naar tevredenheid opgelost. 

• De directeur-bestuurder voert jaargesprekken met alle medewerkers. De jaargesprekken met de 
medewerkers van het OPDC worden gemandateerd uitgevoerd door de teamleider van het OPDC. 

• Portvolio voert eenmaal per twee jaar onder scholen, TC, AT, OPDC, OPR en toezichthouder een 
tevredenheidsonderzoek uit naar het stafbureau. De focus ligt op professionaliteit, deskundigheid, 
ondersteuning, integriteit, samenwerking en kwaliteits- en aanspreekcultuur.  

• Alle dashboards op het niveau van Portvolio zijn permanent toegankelijk voor alle licentiehouders van POS 
(bestuurders, schoolleiders, ondersteuningscoördinatoren.) 

 
3.9 De verantwoording over middelen 

 
Portvolio verantwoordt over alle middelen van het samenwerkingsverband of en hoe deze rechtmatig en 
doelmatig worden ingezet. Daartoe heeft Portvolio een transparante planning en control cyclus vormgegeven. 
Jaarlijks wordt uiteraard het financieel overzicht voorgelegd en bekrachtigd door de accountant. 
Begroting en realisatie hangen van meerdere factoren af. Zo vindt er geregeld vanuit de overheid een correctie 
plaats die zijn invloed heeft op de reeds gemaakte begroting. Portvolio heeft haar algemene reserve conform eis 
van de overheid teruggebracht naar een percentage van 3,5%. Portvolio tracht zo nauwgezet mogelijk tendensen 
te signaleren t.b.v. de continuïteit. 



 

Kwaliteitsbeleid samenwerkingsverband Portvolio        dec 2022 14 

Een substantieel deel van de middelen gaat naar de vso-scholen. Zij ontvangen deze middelen voor zware 
ondersteuning op basis van het aantal leerlingen met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). Deze ontvangen zij 
indirect van Portvolio.  
 
De reguliere scholen, evenals de Vavo, ontvangen van Portvolio ondersteuningsmiddelen ten behoeve van lichte 
ondersteuning. De opbrengst van verantwoording over deze middelen is tot op heden onbevredigend en weinig 
zeggend. Portvolio past daarom in de nieuwe beleidsperiode haar aanpak op het gebied van financiële 
verantwoording door scholen aan. 
In het jaargesprek met iedere school wordt ook de inzet van de financiële middelen van Portvolio besproken. 
Portvolio onderzoekt zo of de toegekende middelen doelmatig worden ingezet en welke resultaten dit heeft in het 
licht van de doelstellingen van Portvolio. Hiermee gaat Portvolio de financiële vragen in POS waarschijnlijk 
loslaten; dit is wel nog mede afhankelijk van de richting van de doorontwikkeling van POS. 
In Bijlage B Uitwerking van het jaargesprek met de scholen staat de motivatie, aanpak en inhoud nader 
beschreven.  
In de looptijd van dit nieuwe beleidsplan wordt een en ander aangepast naar de nieuwe kaders vanuit de 
onderwijsinspectie over de doelmatige besteding van de middelen passend onderwijs. 
 

Maatregelen 
• Heldere begroting door de directeur-bestuurder. 
• Drie maal per jaar (in principe 1 juli, 1 oktober en 1 december) stelt de directeur-bestuurder een 

jaareinde-verwachting op. Rapportage en analyse wordt afgestemd met de auditcommissie en 
geagendeerd bij het bestuurlijk overleg. 

• Financieel jaarverslag door de controller i.s.m. de directeur-bestuurder in mei van ieder kalenderjaar. 
• Jaarlijks gesprek met alle scholen (zie bijlage). 
• Verslaglegging van deze jaargesprekken door de medewerker kwaliteit.  
• Bevindingen en conclusies worden door de medewerker kwaliteit verwerkt in het jaarverslag kwaliteit. 
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4. Planning en organisatie 
 

Portvolio hecht aan cyclische opvolging (PDCA) van plannen naar uitvoeren naar controleren naar bijstellen of 
borgen en zo verder. Op dit punt kan Portvolio nog aan planmatigheid winnen door bevindingen en conclusies 
goed vast te leggen.  
 

4.1 De kwaliteitsmonitoring 
 
De kwaliteitsmonitoring in zijn geheel wordt in een vierjaarlijkse cyclus gegoten. Portvolio houdt de diverse 
thema’s periodiek (per kwartaal, jaarlijks, tweejaarlijks dan wel vierjaarlijks) tegen het licht om de voortgang te 
kunnen monitoren. De thema’s die de revue passeren zijn de elementen zoals we deze hebben beschreven in 
hoofdstuk 3.  
 
Zowel het dagelijks bestuur als het toezichthoudend bestuur heeft te allen tijde de mogelijkheid om een 
tussentijds kwaliteitsonderzoek te laten plaatsvinden, indien daar aanleiding toe is.  
 
Om vanuit een open en positieve kwaliteitscultuur te kunnen sturen op de gewenste ontwikkeling kiest Portvolio 
voor zestal componenten in haar onderzoeksystematiek  

• Verzamelen van data en verantwoordingsinformatie middels (een) gestandaardiseerde vragenlijst(-en). 
• Analyse van data en verbinden van eerste conclusies of hypotheses eraan. 
• Professioneel gesprek en reflectie op de dagelijkse praktijk.  
• Tevredenheidsmetingen onder belanghebbenden naar uitvoering van taken en werkzaamheden van 

Portvolio. 
• Integratie van de verzamelde bevindingen door de directeur-bestuurder van Portvolio en vaststelling of 

de ontwikkeling en uitvoering conform planning verloopt en indien dit afwijkend blijkt te zijn waardoor 
dat komt en om welke bestuurlijke maatregelen dat vraagt.  

• Een en ander wordt vastgelegd in evaluerende rapportage. 
 

4.2  De activiteitenkalender 
 

De maatregelen van het kwaliteitszorgsysteem worden in het beleid gepland en vastgelegd in een vier jaren 
kwaliteitskalender, gerelateerd aan de negen elementen van onze maatschappelijke opdracht.   
Het bestuur stelt jaarlijks in mei de kalender van het aanstaande schooljaar definitief vast. 
De meerjarenplanning wordt elk jaar vertaald naar een jaarplanning.  
 
Op de volgende pagina de activiteitenkalender in beeld gebracht. 
Daarin opgenomen staan: wat en wanneer.  
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5. Project  

 
 Training collega-auditoren/visitatie met als tweeledig doel: 
- Goede, respectvolle, waarderende en opbrengstgerichte collegiale visitaties 
- Beter leren kennen van elkaar en het scholenveld en leren van elkaar 

Daarbij is het doel van de visitaties zelf dat er een helder beeld komt van de mogelijkheden en de grenzen van de 
school in relatie tot de opdracht van passend onderwijs, de afgesproken basisondersteuning en zicht op de 
noodzaak of mogelijkheden van doorontwikkeling op het gebied van de ondersteuning. 
 
In de training (scholingsmiddag van 4 uur) wordt met de collega’s aandacht besteed aan: 

- De doelstelling: vastgelegd beleid van Portvolio toetsen aan de praktijk en vv. 
- De organisatie van het bezoek en de rolverdeling en rolneming  
- De dialoogtechniek: luisteren, samenvatten, doorvragen 
- De vraagformulering: hoe, wat, waar, etc. 
- De toepassing van heldere spelregels: oprechte belangstelling, integriteit, geen vergelijking met de eigen 

school en geen eigen standpunten inbrengen 
- Het geven van de feedback 

 
 
 

6. Begroting 
 
Portvolio maakt jaarlijks kosten ten behoeve van de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid. In principe hoeft geen 
rekening gehouden te worden met onverwachte, extra uitgaven.  
De budgetverantwoordelijke is de directeur-bestuurder. 
 
De kosten kunnen als volgt in kaart worden gebracht: 
 
JAARLIJKS 
 

Licenties POS € 25.000 (incl btw)  
Stelpost aanpassingen in POS € 5.000  
Medewerker kwaliteit 0,5 Fte   
Medewerker beleid 0,2 Fte  
Organisatie activiteiten  
Incl. dialoogmiddag 

€ 6.000  

 
Ten behoeve van een kwalitatief goede uitvoering van de collegiale consultatiesystematiek zullen collega’s van de 
scholen getraind moeten worden. 
 
EENMALIG IN 2023 
 

Implementatie en uitvoering van 
het project 

€ 10.000 Uit innovatiefonds 

 
 

  



 

Kwaliteitsbeleid samenwerkingsverband Portvolio        dec 2022 18 

 
 

Bijlage A.      Relatie met overige beleid en beleidsdocumenten  
 

Het beleidsplan kwaliteit hangt op de eerste plaats samen met het vigerende ondersteuningsplan van Portvolio: 
het Ondersteuningsplan 2019-2023. Tevens neemt het beleidsplan Kwaliteit al een voorschot op het 
Ondersteuningsplan 2023-2027.  

 
Het beleidsplan hangt eveneens samen met het in 2018 beschreven Kwaliteitsbeleid. Het komt daaruit voort en 
volgt daarop. 

 
De overige relevante en verwante beleidsplannen zijn: 

• De beschrijving van de basisondersteuning 
De notitie Basisondersteuning dd. 26-05-2020 

• Het beleid op de schoolondersteuning door het adviesteam 
De notitie Advies Team Portvolio dd. 22-09-2020 

• Het beleid op de ondersteuningstoewijzing: 
De notitie Toeleiden en indiceren dd. 21-12-2021 

• Het beleid ten aanzien van zorgplicht en ernstig schoolverzuim: 
De notitie Werkagenda Thuiszitterspact dd.7-10-2021 

• Het beleid omtrent het ortho-pedagogisch-didactisch centrum:  
De notitie OPDC Track 013 2.0 dd. 11-2-2020 

 
 
In het kader van helder en eenduidig beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

- de mappenstructuur van Portvolio is eenvoudig en helder van opzet; 
- alle beleidsdocumenten zijn goed in samenhang met elkaar gedocumenteerd;  
- in ieder beleidsdocument is opgenomen hoe de samenhang met het algehele beleid is en hoe de 

documentenstructuur van het sub-beleid is. 
 

In de looptijd van dit beleidsplan kwaliteit zal een inventarisatie plaatsvinden van alle roulerende 
beleidsdocumenten en alle uitwerkingsdocumenten. Tevens zal op inhoud en samenhang met het 
ondersteuningsplan 2023-2027 een herijking en actualisatie plaatsvinden. Daarbij wordt voor de 
beleidsdocumenten een uniforme documentenstructuur gehanteerd.   
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Bijlage B.     Uitwerking jaargesprek op iedere school 
 

Portvolio gaat in gesprek met de scholen, incl. de Vavo, onderzoeken welke resultaten de school heeft in het licht 
van de doelstellingen van Portvolio en of de toegekende middelen doelmatig worden ingezet. Daartoe vindt er 
jaarlijks met iedere school een gesprek plaats. In dit gesprek worden de zelfevaluatie in POS, de geformuleerde 
ontwikkelpunten, de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband en de bereikte resultaten in samenhang 
met elkaar besproken. En er worden afspraken gemaakt m.b.t. het schooljaar dat volgt. In het gesprek met de 
reguliere scholen wordt bovendien aandacht besteed aan de betekenis van middelen voor lwoo, de middelen voor 
HB, de middelen voor ASS-ondersteuning, de middelen voor basisondersteuning en voor versterking van de 
basisondersteuning. In het jaar waarin de collegiale visitatie plaatsvindt zal het gesprek zich toespitsen op de 
financiële verantwoording en planning van middelen van het samenwerkingsverband. 
 
Toelichting op deze keuze 
Een substantieel deel van de middelen gaat naar de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs. Zij ontvangen deze 
middelen voor zware ondersteuning op basis van het aantal leerlingen met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). 
Deze ontvangen zij indirect van Portvolio.  
De reguliere scholen, evenals de Vavo, ontvangen van Portvolio ondersteuningsmiddelen ten behoeve van lichte 
ondersteuning. Deze budgetten zijn afhankelijk van de mate waarin er middelen, na begroting van alle 
noodzakelijke kosten, ‘overblijven’ (wet van de communicerende vaten).  Daarbij blijkt dat, hoewel geoormerkte 
middelen, het voor de scholen erg lastig is om de inzet van middelen vanuit het samenwerkingsverband t.b.v. 
ondersteuning in de school los van de totale lumpsum te beoordelen. Te meer omdat het budget voor de reguliere 
scholen voor hen relatief klein is èn het meest onderhevig aan invloed van allerlei factoren. Risico is, dat scholen 
een kunstje doen en een arbitraire keuze maken in wat zij verantwoorden naar Portvolio. De wijze waarop een en 
ander momenteel bevraagd wordt in Perspectief op School versterkt dit. Portvolio zal daarom haar aanpak op dit 
gebied aanpassen.  
 
Uitwerking 
Het gesprek tussen samenwerkingsverband en de school vindt plaats op school. De directeur-bestuurder, de 
medewerker kwaliteit en het aan de school gekoppelde lid van het adviesteam van Portvolio gaan in gesprek met 
het directielid, verantwoordelijk voor de ondersteuning op school, en de ondersteuningscoördinator(-en)/intern 
begeleiders. In het gesprek van max 1,5 uur wordt aandacht besteed aan de eerste zes elementen zoals genoemd 
in hoofdstuk 3. De school krijgt ter voorbereiding voor het gesprek een onderlegger. Deze wordt tevens gebruikt 
voor korte verslaglegging door de medewerker kwaliteit, die rapporteert aan aanwezigen, schoolleider en 
directeur-bestuurder Portvolio. 
 
Voortgezet Regulier Onderwijs     Voortgezet Speciaal Onderwijs 

1 (Hoe) heeft de reg. school de basisondersteuning op orde? 
2 Wat onderneemt de school t.b.v. (door-)ontwikkeling van  
    de basisondersteuning?   
3 (Hoe) maakt de school gebruik van de expertise van het  
    voortgezet speciaal onderwijs? 
 
 
4 (Hoe) borgt de school passende zorg en ondersteuning  
    voor (individuele) leerlingen zodat zij hun schoolloopbaan 
    op de eigen school kunnen vervolgen? 
5 (Hoe) is de adviseur van Portvolio betrokken (geweest) bij  
   de leerlingen die 4 weken of meer zonder onderwijs thuis   
   zitten en de leerlingen die verwezen zijn naar OPDC of VSO 
 
6 Hoe gaat de school een verdere bijdrage leveren? 
7 Hoe heeft de school de middelen van Portvolio ingezet? 
   En hoe gaat de school de middelen van Portvolio in het   
   komende (school-)jaar inzetten? 

1 (Hoe) heeft de vso-school de basisondersteuning op orde? 
2 Wat onderneemt de school t.b.v. (door-)ontwikkeling van de  
    basisondersteuning?  
3 (Hoe) draagt de school bij aan de doelstellingen van Portvolio en 
    aan samenwerking met regulier onderwijs? En hoe vindt de  
    afweging plaats of en onder welke condities een leerling kan 
    schakelen naar regulier vo.? 
4 (Hoe) borgt de school een ononderbroken schoolloopbaan  
    voor alle leerlingen? 
 
5 (Hoe) is de adviseur van Portvolio betrokken (geweest) bij de 
    leerlingen die 4 weken of meer zonder onderwijs thuis zitten  
     en de leerlingen die verwezen zijn een setting buiten  
     onderwijs?  
6 Hoe gaat de school een verdere bijdrage leveren? 
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Bijlage C.     Uitwerking gebruik van Perspectief op School 
 

Perspectief op School genereert rapportages en dashboards op basis van de ingevoerde en verzamelde data. 
Portvolio maakt gebruik van Perspectief op School om  
* data en verantwoordingsinformatie van de scholen in beeld te krijgen 
   - zicht op de mogelijkheden van alle scholen inzake ondersteuning 
   - zicht op het niveau van basisondersteuning op iedere school 
   - zicht op de ontwikkelpunten van de school en de inzet middelen van het swv door de school in relatie tot de   
     afgesproken basisondersteuning 
* jaarlijks rapportage opgeleverd te krijgen die dienst doet als schoolondersteuningsprofiel 
* de eigen PDCA-cyclus van Portvolio middels de module kwaliteit van Perspectief op School te monitoren 
* de transparantie te waarborgen naar scholen en bestuur door hen lees-toegang te geven tot de informatie op  
   het niveau van het samenwerkingsverband. 
  
Jaarlijks in november maakt elke school een update van de eigen data en informatie. De op basis hiervan 
gegenereerde schoolrapportage en ouderrapportage worden door Portvolio jaarlijks gepubliceerd als zijnde het 
actuele schoolondersteuningsprofiel en een samenvatting daarvan. Verder is het aan de school zelf of en in 
hoeverre de producten die POS genereert gebruikt worden. De producten zijn wel hulpmiddelen om breder in de 
school te kijken naar: wat is onze opdracht in het kader van Passend Onderwijs en wat doen we daar dan aan? 
De diverse rapportages die worden opgeleverd zijn eigendom van de school. De beschikbare producten zijn: 
 

Het school-
ondersteuningsprofiel (SOP) 
(voorheen Het schoolrapport) 
 

Beschrijft de visie op ondersteuning, de ondersteuningsmogelijkheden die de 
school biedt om passend onderwijs te verzorgen, hoe de ondersteunings-
structuur eruit ziet en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.  
Het SOP is een wettelijk verplicht, jaarlijks te updaten, document.  
Het SOP vanuit POS voldoet aan de wettelijke vereisten. 

Het ouderrapport Geeft in principe in 2 pagina’s overzichtelijk een beknopt beeld van de 
ondersteuning die de school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke 
ondersteuningsbehoeften gaat. Ook visie, sterke punten, grenzen aan de 
ondersteuning en ambities & ontwikkeldoelen staan in blokjes beschreven. 

De leraarposter (A-3-formaat) Start met visie en ontwikkeldoelen. Daaronder een overzicht van 
samenwerkingspartners, beschikbare specialisten, voorzieningen en 
onderwijsaanbod èn de zelfbeoordeling op elementen van het 
handelingsgericht werken in de school. 

Het gespreksrapport Bevat een samenvattend overzicht van relevante gegevens (feiten, cijfers en 
percentages) als onderlegger voor gerichte, functionele gespreksvoering over 
passend onderwijs. De gegevens geven een perspectief op de situatie en 
helpen zo terug te kijken en keuzes te verantwoorden en tevens vooruit te 
kijken en nieuwe keuzes te ondersteunen en prioriteiten te stellen.  

De afspraken 
basisondersteuning 

In dit document staat een opsomming van alle afspraken binnen Portvolio over 
de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die op elke school (minimaal) 
aanwezig dient te zijn. Middels vinkjes is zichtbaar of de school zelf heeft 
aangegeven dat ze hieraan voldoet. 
NB Sommige elementen uit de basisondersteuning zijn niet van toepassing op 
alle scholen van Portvolio (denk bijvoorbeeld aan aanbod meer- en 
hoogbegaafden.) M.a.w. het blijft altijd van belang om de schoolspecifieke 
situatie mee te nemen alvorens conclusies te verbinden aan het ontbreken van 
vinkjes. 

Besteding financiële 
middelen voor ondersteuning 

Beschrijft de besteding van de financiële middelen die zijn toegekend ten 
behoeve van passend onderwijs. Het document geeft inzicht in de 
beschikbaarheid, toekenning en besteding van de middelen door de school in 
verantwoording over het afgelopen (school-)jaar en begroting over het nieuwe 
(school-)jaar.  
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Bijlage D.     Uitwerking collegiale visitaties 
 

Samenwerkingsverband Portvolio heeft de inhoud en het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. Het 
bestuur van Portvolio acht in het kader van het kwaliteitsbeleid en ter verificatie van de zelfevaluatie door scholen 
een schoolbezoek een noodzakelijk instrument. In september/oktober 2021 heeft een pilot plaatsgevonden, 
waarbij op vier scholen, aangesloten bij samenwerkingsverband Portvolio, een audit is uitgevoerd. Deze pilot heeft 
naast inhoudelijke opbrengst op schoolniveau tevens conclusies opgeleverd over de meest wenselijke inrichting 
van een visitatiesysteem. Een en ander heeft geleid tot het volgende.  
 
Uitgangspunten 

1. De visitatie focust op de kwaliteit van de basisondersteuning. 
Via zicht op de basisondersteuning (inclusief de mate en wijze van uitvoeren van de extra ondersteuning 
en gekoppeld aan het aantal thuiszitters en verwijzingen) bereiken we inzicht. 

2. De visitatie is ontwikkelingsgericht.  
De visitatie dient de ontwikkeling, gerelateerd aan de speerpunten en het beleid van Portvolio.  
Een waarderende en ontwikkelingsgerichte benadering dient het belang van zowel de school als van 
Portvolio; het dient tevens onze positieve kwaliteitscultuur. 

3. De visitatie is collegiaal.  
Het gestructureerde collegiale gesprek bevordert het kennen en leren en stimuleren van elkaar. 

 
Kwaliteitsindicatoren Portvolio  
Portvolio heeft de basisondersteuning in 2019 vastgesteld. Deze beschrijving vormt het kwaliteitskader. Ook de 
extra ondersteuning en het maatwerk in de school is gerelateerd aan de beschrijving van de basisondersteuning (i.c. 
werken met OPP’s etc.).  
 
Doelstelling 
Een helder beeld van de mogelijkheden en de grenzen van de school in relatie tot de opdracht van passend 
onderwijs, de afgesproken basisondersteuning en zicht op de noodzaak of mogelijkheden van doorontwikkeling op 
het gebied van de ondersteuning. 
 
Opzet 

1. De visitatie wordt uitgevoerd door een mix van collega’s o.l.v. een vaste visitatieleider. Daarbij rolneming 
vanuit drie collega-scholen (vo en vso).  

2. Een viertal scholen vormt een groepje. Elk voorjaar worden twee scholen uit het groepje bezocht.  
Elke twee jaar zijn aldus alle scholen bezocht. 

3. De visitatie wordt voorbereid aan de hand van opgevraagde documenten in een Teams-omgeving. * 
4. De te bezoeken school kan eigen focusvragen meegeven aan het visitatieteam. 
5. Iedere visitatie wordt uitgevoerd gedurende 1 dag. 
6. De beschrijving van de basisondersteuning is het vertrekpunt voor de visitatie. 
7. Tijdens de visitatie vinden gesprekken plaats met schoolleiding; enkele teamleiders/afdelingsleiders; 

ondersteuningscoördinatoren en leden van het ondersteuningsteam in de school (zoals een aan school 
verbonden ab-er, verzuimcoördinator, gedragswetenschapper, leerlingencoach, RT-er); mentoren; 
leerlingen; ouders. Het aan de school verbonden lid van het adviesteam van Portvolio participeert in 
gesprekken. 

8. De bevindingen worden aan het einde van de dag al mondeling samengevat gecommuniceerd. 
9. De verslaglegging van bevindingen vindt plaats volgens een vast format. Deze wordt geschreven door de 

visitatieleider en voor conceptverzending naar de school nog geredigeerd door de visitatieleden. 
10. Iedere visitatie wordt gevolgd door een evaluatie door de school op opbrengst, voorbereiding, 

gespreksvoering, verslaglegging en algehele waardering voor de wijze waarop de visitatie functioneel was 
en helpend was voor de school. 

11. Iedere school koppelt de opbrengst van de visitatie aan zijn ontwikkelplan voor (verdere) versterking van 
de basisondersteuning.  
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12. Aan het einde van iedere ronde, waarin een groepje van scholen elkaar heeft bezocht, worden de 
resultaten en ontwikkelpunten in gezamenlijkheid besproken om zo het leren van elkaar en het zicht op 
elkaars expertise nadrukkelijk te vergroten. **  

 
*Toelichting 
De visitatie wordt gekoppeld aan de zelf-evaluatie in Perspectief op School.  
De bevindingen komen tot stand op basis van een analyse van aanwezige documenten en data, aangevuld met 
gesprekken en observaties in de school. Er zullen geen lesbezoeken plaatsvinden. Wel zal in de gesprekken 
bevraagd worden op hoe de gesprekspartners meten en weten, dat de competenties van alle docenten t.a.v. het 
handelingsgericht werken zodanig zijn dat dit het zelf-oordeel in POS onderbouwt.   
De bezoekers krijgen vooraf toegang tot de beschrijving van de basisondersteuning binnen Portvolio, de 
bovengenoemde zelf-evaluatie (het schoolondersteuningsprofiel), de monitorgegevens uit Indigo (met verwijzingen 
naar bovenschoolse arrangementen en voortgezet speciaal onderwijs en overzicht thuiszitters),  
de beschrijving van geplande besteding van middelen van het swv, de jaarlijkse rapportage aan de inspectie, het 
model OPP dat de school hanteert en dat wat de school verder relevant acht. De bezoekers beschikken uiteraard 
over de verdere informatie die toegankelijk is via de website van swv en betreffende school.  
 
**Toelichting 
(Dit punt komt voort uit opbrengst dialoogmiddag!) Het behoeft nog verdere uitwerking gaande de uitvoering. 
Mogelijk op basis van korte presentatie per school en vragen à la intervisie van de collega’s, wellicht ook kan aan 
de hand van casuïstiek nog een verdieping plaatsvinden. 
 
Voorwaarden 

1. Training van de bezoekers. 
De bezoekers dienen in staat te zijn de focus volledig te hebben op de doelstelling van de visitatie: echt te 
willen weten hoe iets zit, de juiste vragen te stellen, niet te schromen om kritisch door te vragen en 
integer en professioneel te werk te gaan. Dit moet gewaarborgd kunnen worden. 

2. Heldere afgrenzing tussen samenwerkingsverband en schoolbesturen. 
In de basisondersteuning van Portvolio staan elementen beschreven die ook al deel uitmaken van de 
basiskwaliteit van de school. Deze onderdelen zijn elementair voor een goed werkende 
basisondersteuning, maar: de basiskwaliteit is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
 Ieder schoolbestuur draagt zelf zorg voor lesobservaties waarin de competenties van alle docenten 

worden geëvalueerd. 
 De beschreven basisondersteuning vraagt om bijstelling, gerelateerd aan het nieuwe 

ondersteuningsplan 2023-2027 en aan reeds ingezette ontwikkelingen, zoals de aanpassing op de 
ASS-ondersteuning. In 2023 wordt de beschrijving van de basisondersteuning geactualiseerd.  

3. Goed verwachtingenmanagement vooraf. 
Dit vraagt om zorgvuldige communicatie tussen visitatieleider en schoolleider en tussen schoolleider en 
betrokkenen in de school. Een vaste visitatieleider draagt bij aan eenduidigheid. 

 
Uitwerking 
Voor de uitwerking maken we gebruik van de reeds in de pilot met audits ontwikkelde documenten: 

- Draaiboek inclusief tijdpad per visitatie 
- Brief voorbereiding 
- Model gespreksplanning 
- Opzet verslaglegging 
- Opzet evaluatie 

 
In het scholenoverleg wordt in onderlinge afstemming met elkaar besloten welke scholen in welke ‘groep’ met 
elkaar het visitatietraject ingaan. (uitgangspunt is 1 vso en 3 reguliere vo’s).  
In samenspraak met het scholenoverleg wordt eveneens besloten of er afspraken worden gemaakt over functie 
van de te leveren bezoeker. 
Iedere school bepaalt zelf wie vanuit de eigen school voldoet aan de competenties en gaat participeren in het 
visitatieteam. 
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Bij DB en beleidsmedewerker kwaliteit van Portvolio ligt  
- de over all planning van visitaties 
- de training van bezoekers 
- de vaststelling wie de visitatieleider zal zijn. 
 
Voorstel indeling collegiale visitaties 
Het voorstel voor de groepsindeling en de uitvoering van de visitaties in de eerste ronde is gedaan aan de 
schoolleiders (het scholenoverleg), met als vragen 

- Ga bij jezelf te rade: zou dit een goede indeling kunnen zijn? 
- Of heb je argumenten voor een andere indeling? Heb je voorstel voor ruil?  

en heeft geleid tot de volgende indeling: 
 

Nov’22 Training van de bezoekers t.b.v. optimale uitvoering van de visitaties  
 

 Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F 
Jan’23 VSO Sg  

De Keyzer 
 

VSO Parcours Onderwijscentrum 
Leijpark 

Praktijkcollege 
Tilburg 

VSO De Bodde PI-school 
Hondsberg 

Feb’23 2college 
Ruivenmavo 
 

Reeshofcollege 2college 
Cobbenhagenlyceum 

2college  
Jozefmavo 

Schakelcollege Campus 013 

Jan’24 Odulphuslyceum Theresialyceum Koning Willem II 
College 

De Nieuwste 
School 

2college  
Eerste Opvang 
Anderstaligen 

2college 
Durendael 

Feb’24 Beatrix College Sg De Rooi Pannen Mill Hill College VAVO 2college 
Cobbenhagenmavo 
 

Cambreur 
College 

 
De uitgangspunten bij de groepsindelingen 
Vooropgesteld: elke indeling is arbitrair. En bevraagd worden door bezoekers is altijd leerzaam, evenals kijken en 
luisteren op welke andere school dan ook.  
Voor Portvolio is daarbij de vraag hoe een optimale verdeling zou bijdragen aan ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband als geheel. De breed uitgesproken behoefte bij de dialoogtafelmiddag in oktober jl. was 
om elkaar beter te gaan leren kennen en zo te leren van en met elkaar. Dat is het uitgangspunt geweest voor 
onderstaande indeling, daarbij meenemende in de overwegingen: 

 Totaal 24 scholen, incl. VAVO. VAVO is mede ingedeeld, er wordt immers nauw mee samengewerkt en de 
school krijgt ook middelen uit de basisondersteuning. 

 5 vso-scholen (waarbij PI-Hondsberg overigens maar zeer minimaal onze regio bedient) èn Praktijkcollege 
(ook TLV voor nodig). Deze zijn verdeeld over de 6 groepen. Gezien het belang dat wij als Portvolio 
hechten aan het beter leren kennen van juist deze bijzondere scholen zijn deze opgenomen in de eerste 
ronde. 

 De reguliere scholen zijn 11 OMO-scholen (waarvan 6 2College-locaties), 3 SOVOT-scholen 
(Reeshofcollege daar meegerekend), 2 OGT-scholen, 1 Kath.OO. Scholen binnen hetzelfde bestuur kennen 
elkaar al beter dan andere, dus zo veel mogelijk verspreid. 

 Sommige scholen hebben een bijzonder onderwijsconcept. Die zo mogelijk niet bij elkaar. 
 Zo mogelijk wel ook collega-scholen zien die dezelfde of aanpalende niveaus aanbieden.  
 4 reguliere scholen hebben in het kader van de pilot al een audit gehad (en sluiten daarom in de planning 

als laatste de rij.) 
 
Tijdsinvestering per lid van het visitatieteam 
Voor elke visitatie gaat Portvolio uit van 4 uur aan voorbereiding op de visitatie en 8 uur aan uitvoering. Dat laatste 
is inclusief verificatie van het verslag van de bevindingen door de visitatieleider.  
Uitgaande van twee schoolbezoeken per schooljaar zal ieder lid van het visitatieteam in totaal 24 uur tijd 
investeren. 
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Bijlage E.     Uitwerking tevredenheidsonderzoeken 
 

Bij de diverse vragenlijsten wordt een gelijkaardige opbouw gebruikt. 
De antwoordmogelijkheden (In hoeverre is dit van toepassing?) bestaan uit: volledig, grotendeels, deels en niet. 
Met daarnaast ruimte voor toelichting. 
De bevraging vindt online plaats middels Google Forms of vergelijkbaar.  

 
 

Vragenlijst t.b.v. functioneren Toelaatbaarheidscommissie (TC) 
 

Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan de collega’s van alle reguliere scholen en vso-scholen, die de aanvragen 
doen.  
 
1.  Ben je op de hoogte van de taakstelling van de toelaatbaarheidscommissie (TC)?       

Naar inhoud     Zijn de bepalingen, besluiten en adviezen over de ondersteuningsbehoeften inhoudelijk deskundig?      
2. Ben je tevreden over de expertise van de TC?     
3. Ben je tevreden over de informatievoorziening door de TC?       
4. Geeft de TC kwalitatief goede oordelen?         
5. Geeft de TC waardevolle adviezen en aanwijzingen over onderwijsbehoeften waarmee je vooruit kunt?   

Proces Is de aanvraag- en toewijzingsprocedure van Portvolio/de TAC transparant en rechtvaardig? 
6. Biedt de TC heldere uitleg over procedures en beleid? (telef; website; bij overleg) 
7. Is de TC voldoende bereikbaar en beschikbaar?  
8. Ben je tevreden over het tempo van afhandeling van vragen en aanvragen?   
9 Draagt gebruik van Indigo bij aan een transparante en functionele aanvraagprocedure? 
10. Ben je tevreden over jouw samenwerking met de TC?       

Communicatie     Voert de TC de beoordeling van de aanvragen professioneel en vaardig uit? 
11. Ervaar je een vriendelijke bejegening en behulpzame houding?     
12. Is er sprake van heldere en correcte communicatie? (mondeling en schriftelijk)   
13. Hanteert de TC een oplossingsgerichte aanpak?         
14. Biedt de TC effectieve ondersteuning m.b.t. het systeem Indigo?     

Tot slot    Afronding  
15. Heb je wensen voor verbetering van de dienstverlening van de TC?   
17. Heb je nog opmerkingen n.a.v. deze tevredenheidsmeting?       
 
 

Vragenlijst t.b.v. functioneren Adviesteam (AT)  incl. coördinator van netwerk en medewerker met portefeuille verzuim. 

 
Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan de schoolleiders, de ondersteuningscoördinatoren, de 
gedragswetenschappers van het OPDC, de collega’s van de TC en de eigen leden van het AT.   
 
In het voorjaar van 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar bekendheid met en tevredenheid over de 
taakstelling en het functioneren van het adviesteam. Vragen uit die enquête zijn opgenomen in deze vragenlijst, 
zodat de systematiek van alle vragenlijsten vergelijkbaar is. 
NB   Waar in de vragenlijst ‘AT’ staat: lees ‘de schoolcontactpersoon van het AT’. 
 
1. Ben je op de hoogte van de taakstelling en doelstelling van het adviesteam (AT)?       

Inhoud      Is het AT kritisch meedenkend en inhoudelijk deskundig?  
2. Ben je tevreden over expertise van het AT?       
3. Geeft het AT waardevolle adviezen en aanwijzingen m.b.t. processen en onderwijsbehoeften bij complexe 

problematiek?  
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4. Geeft het AT waardevolle ondersteuning m.b.t. de ondersteuningsstructuur op school?     
5. Draagt het AT bij aan het behouden/terugkeren van leerlingen in het regulier v.o.? 

Proces  Verlopen de werkzaamheden en activiteiten van het AT transparant en volgens afspraak? 
6.  Is de werkwijze van het AT duidelijk en consequent      
7. Is de werkwijze van het AT functioneel? 
8. Is het AT voldoende bereikbaar en beschikbaar?  
9. Worden er duidelijke afspraken gemaakt over regievoering en aldus uitgevoerd? 
10. Ben je tevreden over jouw samenwerking met het AT?       

Communicatie     Voert het OPDC haar taken taakgericht en vaardig uit? 
11.  Ervaar je een vriendelijke bejegening en behulpzame houding?       
12. Is er sprake van heldere en correcte communicatie?         
13. Ben je tevreden over de betrokkenheid van het AT bij de school?     
14. Hanteert het AT een oplossingsgerichte aanpak?         
15. Worden er duidelijke afspraken gemaakt over regievoering en aldus uitgevoerd?    

Tot slot   Afronding  
16. Heb je wensen voor verbetering van de dienstverlening van het AT?     
17. Heb je nog opmerkingen n.a.v. deze tevredenheidsmeting?  

 
 

Vragenlijst t.b.v. functioneren stafbureau (directeur-bestuurder, secretaresse en beleidsmedewerker kwaliteit) 

 
Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan de bestuursleden, de schoolleiders en de ondersteuningscoördinatoren. 
In de uitvoering zal nader bevraagd/uitgesplitst worden op de verschillende rollen. 
 
1.  Ben je op de hoogte van de taakstelling van het SWV?     

Naar inhoud    Is het stafbureau inhoudelijk deskundig? 
2. Ben je tevreden over de kennis van zaken/expertise van de collega's van het SWV? 
3. Ben je tevreden over de informatievoorziening door het stafbureau?   
4. Voert het stafbureau adequaat de afgesproken coördinerende taken uit? 
5. Draagt het stafbureau positief bij aan verbinding en samenwerking?   
6.  Draagt het stafbureau zorg voor bewaking en ontwikkeling van beleid?   

Processen    Verloopt de afstemming transparant en rechtvaardig?  
7. Biedt het stafbureau heldere uitleg over procedures en beleid? (telef; website; bij overleg) 
8. Is het stafbureau voldoende bereikbaar en beschikbaar?  
9. Ben je tevreden over het tempo van afhandeling van vragen en acties?   
10. Pakt het stafbureau waar nodig (zowel gevraagd als ongevraagd) regie?    
11.  Ben je tevreden over jouw samenwerking met het stafbureau?   

Communicatie     Voert het stafbureau haar taken professioneel en communicatief vaardig uit? 
12. Ervaar je een vriendelijke bejegening en behulpzame houding?   
13. Is er sprake van heldere en correcte communicatie? (mondeling en schriftelijk) 
14. Hanteert het stafbureau een oplossingsgerichte aanpak?   
15. Is er sprake van een goede organisatie van het samenwerkingsverband?   

Tot slot   Afronding 
16. Heb je wensen voor verbetering van de dienstverlening van het stafbureau? 
17.    Heb je nog opmerkingen n.a.v. deze tevredenheidsmeting? 
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Vragenlijst t.b.v. functioneren OPDC  
 
Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan de schoolleiders, de ondersteuningscoördinatoren, de eigen OPDC- 
collega’s en de collega’s van TC en AT.   
 
1. Ben je op de hoogte van de doelstelling van het OPDC?       

Inhoud      Voert het OPDC het onderwijs en de begeleiding professioneel en deskundig uit?  
 
 
2. Ben je tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op het OPDC?       
3. Zijn de onderwijsresultaten van de OPDC-leerlingen voldoende?       
4 Biedt het OPDC effectieve ondersteuning en begeleiding vd leerling passend bij de onderwijsbehoeften? 
5. Draagt het OPDC bij aan het behouden/terugkeren van leerlingen in het regulier onderwijs?    

Proces  Verlopen de toeleiding, teruggeleiding, doorgeleiding transparant en volgens afspraak?   
6.  Verloopt de toeleiding naar het OPDC zoals vastgelegd?       
7. Zijn doelstellingen voor plaatsing helder en op basis van overeenstemming?     
8. Worden er duidelijke afspraken gemaakt over regievoering en aldus uitgevoerd?     
9. Komt de daadwerkelijke uitstroom overeen met de geplande uitstroom (niveau en bestemming)? 
10. Wordt er gemonitord wat het effect 1 jaar na uitstroom is?       

Communicatie     Voert het OPDC haar taken taakgericht en vaardig uit? 
11.  Ervaar je een vriendelijke bejegening en behulpzame houding?       
12. Is er sprake van heldere en correcte communicatie?         
13. Ben je tevreden over de (interne) samenwerking gedurende de plaatsing?     
14. Hanteert het OPDC een oplossingsgerichte aanpak?         
15. Is er sprake van een goede organisatie van het OPDC?       

Tot slot   Afronding  
16. Heb je wensen voor verbetering van de dienstverlening van het OPDC?     
17. Heb je nog opmerkingen n.a.v. deze tevredenheidsmeting?   


