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Samenvatting 

Tijdens het vorige onderzoek op 13 mei 2019 op het opdc Track 013 
hebben wij geconstateerd dat er geen sprake is van risico’s en alle 
onderzochte standaarden met Voldoende beoordeeld. We hebben 
toen wel een aantal tekortkomingen vastgesteld. Met het bestuur is 
toen afgesproken dat we het herstel beoordelen tijdens het 
eerstvolgende vierjaarlijkse onderzoek bij het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO Tilburg. Dit onderzoek is in januari en februari 
2022 uitgevoerd. De inspectie heeft op 19 januari 2022 bij opdc Track 
013 een onderzoek naar het herstel op kwaliteitszorg en veiligheid 
uitgevoerd. We constateren dat het bestuur van het 
samenwerkingsverband de tekortkomingen nog niet voldoende heeft 
hersteld. 
 
Wat gaat goed? 
Het opdc biedt tijdelijke specialistische ondersteuning 
Voor leerlingen voor wie het tijdelijk niet mogelijk is om op de eigen 
school onderwijs te volgen biedt het opdc een uitkomst. Deze 
voorziening is recent uitgebreid met een aanbod voor hoogbegaafde 
leerlingen en voor leerlingen die al langere tijd thuiszitten. Hier 
werken de leerlingen aan terugkeer naar het reguliere onderwijs met 
ondersteuning van professionals uit het onderwijs en jeugdhulp. 
 
Wat moet beter? 
Sturen op kwaliteit van het onderwijs op het opdc 
Het bestuur van het samenwerkingsverband moet weten of het goed 
gaat met het onderwijs op het opdc. Er is wel aandacht voor, maar niet 
doelgericht en structureel. Het bestuur moet beter beschrijven wat het 
wil bereiken met het onderwijs op het opdc en nagaan of dat ook lukt. 
Als het niet lukt, moet het bestuur zorgen voor verbetering. 
 
Het veiligheidsbeleid moet kloppen met de wettelijke eisen 
Het bestuur van het samenwerkingsverband moet zorgen voor een 
veilige omgeving op het opdc en heeft dat vastgelegd in een 
veiligheidsbeleid. Versterking is nodig op het nagaan of iedereen 
volgens dit beleid handelt. Verder moet het opdc aangeven wie de 
veiligheid op het opdc coördineert. Het opdc meet weliswaar 
tweemaal per jaar of de leerlingen zich veilig voelen, maar de 
uitkomsten en bevindingen worden niet zorgvuldig genoeg 
vastgelegd. Ook moet het bestuur de resultaten van deze metingen 
aan de inspectie doorsturen. 

Bestuur: 
Stichting Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. 
(VO3004)  
 
Bestuursnummer: 
21692 
 
  

Opdc: 
Track 013 (Track 2.0) (31AU) 
 
Totaal aantal leerlingen: 
ongeveer 90 
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Vervolg 
 
Omdat het bestuur van het samenwerkingsverband niet voldoende 
verbetering laat zien op monitoring en sturing op de kwaliteit van het 
opdc, voeren wij in de tweede helft van 2022/2023 een 
kwaliteitsonderzoek uit bij het opdc. Daarin gaan we na of het bestuur 
zich voldoende heeft verbeterd en onderzoeken we de kwaliteit van 
het opdc. 
 
Naast dit onderzoek hebben wij bij het bestuur van Stichting 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg een 
vierjaarlijks onderzoek gedaan. Het onderzoeksrapport is te vinden op 
de website van de inspectie. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 19 januari op het opdc Track 
013 een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was oorspronkelijk een 
verificatie-activiteit als onderdeel van het vierjaarlijks 
bestuursonderzoek bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 
Tilburg e.o. (VO3004), waar dit opdc onder valt. Naar aanleiding van 
herstelopdrachten, gegeven in 2019, hebben wij geverifieerd of het 
herstel voldoende was gepleegd. Dit bleek niet het geval waarna we 
hebben besloten de bevindingen uit ons onderzoek separaat uit te 
werken in dit rapport. 
 
Het onderzoeksrapport van het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur 
en samenwerkingsverband is te vinden op de website van de 
inspectie. 
 
Werkwijze 
In 2019 hebben we, tijdens een onderzoek, geconstateerd dat er ten 
aanzien van kwaliteitszorg en veiligheid een aantal wettelijke 
vereisten niet in orde was op het opdc. Hiervoor hebben we destijds 
herstelopdrachten gegeven en aangegeven dat we bij een 
eerstvolgend onderzoek bij het samenwerkingsverband zouden 
nagaan of het opdc nu wel aan alle wettelijke vereisten voldoet. 

Onderzoeksactiviteiten 
We hebben tijdens ons bezoek aan het opdc gesproken met 
leerlingen, leraren, schakelfunctionarissen, de teamleider van het 
opdc en de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Ook 
hebben we een aantal lesobservaties uitgevoerd. Naast een verificatie 
op de onderwijskwaliteit zijn we in gesprek gegaan over de wijze 
waarop de herstelopdrachten op het gebied van kwaliteit en veiligheid 
zijn uitgevoerd en hebben we een aantal documenten ingezien. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn geen signalen over het opdc bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen, de conclusie en het 
vervolgtoezicht. In hoofdstuk 3 is de reactie van het bestuur op het 
onderzoek en het rapport opgenomen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK DEUGDELIJKHEIDSEISEN 5/10



Conclusie en vervolg 2 . 
Op basis van de door ons bestudeerde documenten en de gesprekken 
die wij hebben gevoerd zien we een opdc dat voorziet in de 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Het opdc en het 
samenwerkingsverband moeten zich echter wel realiseren dat met de 
huidige werkwijze de kwaliteit niet voldoende geborgd is. Met het 
bestuur van het samenwerkingsverband is afgesproken dat in het 
tweede deel van schooljaar 2022/2023 een volledig 
kwaliteitsonderzoek op het opdc zal plaatsvinden. Het opdc biedt nu 
ook voorzieningen voor meer verschillende doelgroepen en die 
onderzoeken wij dan ook. 
 
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de herstelopdrachten en een 
samenvatting van onze bevindingen per herstelopdracht. 
 

Conclusie 

1. Kwaliteitszorg 
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs 
op het opdc (artikel 23a jo. artikel 24 eerste en derde lid en artikel 17a 
lid 10a WVO). 
 
We constateren tijdens ons onderzoek bij het opdc dat er een 
overwegend mondelinge kwaliteitscultuur bestaat waarbij iedereen 
allerlei zaken met elkaar bespreekt en dan op een eigen gekozen 
manier verwerkt en of vastlegt voor zichzelf. Wij zien hier op de korte 
termijn voor de leerlingen geen risico's omdat het team hecht en 
deskundig overkomt en het belang van de leerlingen voorop stelt. We 
zien wel een risico in het ontbreken van beleid met ambities, doelen 
en afspraken op basis waarvan het bestuur de onderwijskwaliteit kan 
monitoren en (bij)sturen. De toegestuurde (verantwoordings) 
documenten over het opdc bieden onvoldoende informatie. Het is 
daardoor onduidelijk welke plaats het opdc als (tijdelijke) voorziening 
heeft in het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband en 
welke kwaliteit het biedt. In onze gesprekken met onder andere 
gedragsdeskundigen en leraren van het opdc is bevestigd dat er geen 
vastgesteld beleid is en dat onduidelijk is hoe kan worden vastgesteld 
of de voorziening succesvol is. 
 
Tijdens ons onderzoek hebben we gesproken met leerlingen die 
aangeven dat zij, door de ondersteuning op het opdc, positief zijn over 
hun kansen op een succesvol vervolg in het reguliere onderwijs. Uit 
het jaarverslag 2019-2020 van het opdc halen we wel in- en 
uitstroomcijfers maar geen kwalitatieve informatie over beoogde en 
bereikte resultaten. 
 
Het samenwerkingsverband behoudt de opdracht tot herstel op deze 
wettelijke vereiste. 
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2. Veiligheid 
Het bevoegd gezag draagt zorg voor 
• de veiligheid van het onderwijs op het opdc (artikel 3b WVO), 
• beleid met betrekking tot de veiligheid (onder a). 
• monitoring van de veiligheid van leerlingen (onder b) 
• een aanspreekpunt die het veiligheidsbeleid coördineert (onder c). 
 
Tijdens ons onderzoek constateerden we een hoge mate van 
betrokkenheid bij de jongeren. Er is veel maatwerk mogelijk. 
Leerlingen die we hebben gesproken geven aan dat ze zich gezien en 
veilig voelen. De laagdrempelige contacten met alle professionals, 
maar ook de prettige sfeer tijdens onder andere de gezamenlijke 
lunches en andere groepsactiviteiten, dragen daaraan bij. 
 
De school bevraagt alle leerlingen die uitstromen, en hun ouders, naar 
hun tevredenheid. Daar komen geen opvallende zaken uit voort 
volgens de teamleider. Een overzicht van deze informatie met een 
evaluatie en conclusies is er niet. 
 
De veiligheidsmonitor is een zelf opgestelde vragenlijst en de 
teamleider kan niet aangeven of dit document voldoet aan de 
wettelijke vereisten. Ook hebben wij geen uitkomsten van periodiek 
gestelde vragen over veiligheid ontvangen. Het geldende 
veiligheidsbeleid hebben we niet ontvangen maar wel ingezien tijdens 
ons bezoek. De status van dit document, en of het team hiermee 
werkt, is onduidelijk. Ten slotte hebben we niet kunnen constateren 
dat er een aanspreekpunt is voor gevallen van pesten. In documenten 
wordt niet over een centraal aanspreekpunt gesproken en dat moet 
wel. 
 
We hebben tijdens ons bezoek gesproken met leerlingen en 
medewerkers en zij geven aan dat de sfeer over het algemeen prettig 
en veilig is. Is er iets aan de hand, dan springen medewerkers snel in 
en alle leerlingen kunnen altijd bij iemand terecht. Dit moet het opdc 
echter vastleggen in toegankelijke documenten zodat leerlingen en 
ouders hiervan op de hoogte kunnen zijn. 
 
We geven voor al deze onderdelen wederom een herstelopdracht en 
verwachten dat het bestuur nog dit schooljaar (2021/2022) zorgt voor 
herstel op dit gebied. 

Afspraken en vervolgtoezicht 

Omdat het opdc op alle onderzochte punten niet voldoet aan de 
wettelijke vereisten onderzoeken wij uiterlijk over een jaar of het 
samenwerkingsverband de tekortkomingen bij het opdc heeft 
hersteld. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Kwaliteitszorg 
Het bestuur stuurt in onvoldoende 
mate op de kwaliteit van het 
onderwijs van het opdc. Hiermee 
voldoet het niet aan de 
deugdelijkheidseis zoals 
geformuleerd in artikel 17a, achtste 
lid, onder e, artikel 23a, jo. artikel 
24d, eerste en derde lid, en artikel 
17a, lid 10a, WVO en artikel 26 van 
het Inrichtingsbesluit WVO. 

 
Het bestuur dient zorg te dragen 
voor een stelsel van kwaliteitszorg 
gericht op de onderwijskwaliteit van 
het opdc. 
 
Het bestuur informeert de inspectie 
uiterlijk 1 december 2022 over het 
gepleegde herstel. 
 

 
Wij voeren in de tweede helft van 
schooljaar 2022/2023 een 
kwaliteitsonderzoek uit en betrekken 
daarbij de door het bestuur 
ingestuurde documenten. 

Veiligheid 
Het bevoegd gezag draagt 
onvoldoende zorg voor de veiligheid 
van het onderwijs op het opdc 
(artikel 3b WVO), waarbij het 
onvoldoende beleid voert met 
betrekking tot de veiligheid (onder 
a); de veiligheid van leerlingen 
onvoldoende de monitort (onder b), 
en onvoldoende zorgdraagt voor een 
persoon die het beleid coördineert 
en fungeert als aanspreekpunt 
(onder c). 

 
Het bestuur stelt voor het opdc een 
veiligheidsbeleid op dat voldoet aan 
de wettelijke eisen en informeert de 
inspectie daarover. Daarbij benoemt 
het welke persoon dit beleid 
coördineert en fungeert als 
aanspreekpunt en geeft het aan hoe 
het de veiligheid van leerlingen 
monitort. 
 
Uiterlijk 1 juli 2022 stuurt het bestuur 
aan de inspectie een evaluatie van 
het veiligheidsbeleid en de uitkomst 
van de monitor dat een actueel beeld 
geeft van de veiligheid van leerlingen 
op het opdc. 

 
Wij beoordelen de toegestuurde 
documenten en nemen dit mee bij 
het onderzoek op het opdc in de 
tweede helft van schooljaar 2022/ 
2023. 

De reden dat wij zelf het onderzoek doen naar herstel op het opdc is 
dat we constateren dat het bestuur op dit moment nog onvoldoende 
zicht heeft en stuurt op de kwaliteit van het opdc. We hebben echter, 
naar aanleiding van de gesprekken tijdens ons onderzoek, voldoende 
vertrouwen dat het bestuur het herstel daadkrachtig oppakt. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit. 
 
Het bestuur heeft ook zelf vastgesteld dat het zicht op de kwaliteit van 
het opdc beter moet. 
 
Op het gebied van veiligheid gaan we het team opnieuw informeren 
over het vastgestelde beleid, waarbij ook de aangewezen 
functionarissen uit het veiligheidsplan bekend worden gemaakt. Op 
het gebied van de veiligheidsmetingen zijn we ons aan het 
voorbereiden welk onderzoek we in de toekomst willen benutten. We 
gaan het jaarverslag van Track013, waarin de resultaten van de 
metingen in 2021 zijn vastgelegd, delen met de inspectie. Intern gaan 
we in juni evalueren hoe het vastgestelde beleid in de praktijk wordt 
beleefd. Het vastgestelde beleid en de resultaten van genoemde 
evaluatie delen we voor 1 juli met de inspectie. 
 
In het voorjaar gaan we samen met de kwaliteitsmedewerker 
afspraken maken over het kwaliteitsbeleid van het opdc. Dit wordt als 
hoofdstuk opgenomen binnen het bijgestelde kwaliteitsbeleid van 
Portvolio. Doel hiervan is het zicht en de sturing op de kwaliteit van 
het opdc sterk te verbeteren. Uiterlijk in december informeren wij de 
inspectie over het gepleegde herstel. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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