St. SWV PO VO Maastricht
e.o.

Onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 15 april 2021

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens een keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. aan de
beurt. Dit is het bestuur van het samenwerkingsverband dat in de
regio bekend staat als samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland.

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband

We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te
kunnen bieden.

Bestuursnummer:
21619

Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies.

Gemeenten binnen de regio:
Eijsden-Margaten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen,
Vaals, Valkenburg aan de Geul.

Wat gaat goed?

Er is een onderwijsplek voor alle leerlingen
Het samenwerkingsverband heeft een passende onderwijsplaats voor
alle leerlingen die binnen dit samenwerkingsverband wonen en extra
ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. De scholen bieden veel
verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van leerlingen op de
eigen school. Op iedere school zijn deskundigen die snel de juiste
ondersteuning kunnen organiseren. Sommige scholen bieden heel
specialistische ondersteuning.

Bestuur:
Stichting Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO Maastricht
e.o.

Samenwerkingsverband:
Samenwerkingsverband Maastricht
Heuvelland (VO3105)

Totaal aantal leerlingen:
ruim 9.000

Er is goede afstemming met de gemeenten en jeugdhulp
Het samenwerkingsverband werkt goed samen met de gemeenten.
Scholen hebben regelmatig overleg met leerplicht en de jeugdhulp.
Door deze afstemming weten de scholen meestal te voorkomen dat
leerlingen thuis komen te zitten.
Het financieel beheer van het bestuur is op orde
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden van passend
onderwijs.
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Wat kan beter?

Beter samenwerken
De besturen van de gewone en de speciale scholen werken wel samen
maar dat kan beter. Dat betekent bijvoorbeeld dat de deskundigheid
van de speciale scholen ook beschikbaar komt in de gewone scholen.
Dan kunnen nog meer leerlingen succesvol in het reguliere onderwijs
blijven. Er gaat in dit samenwerkingsverband een grote groep
leerlingen naar speciale scholen. Dat zijn er meer dan gemiddeld in
Nederland.
Omgeving informeren kan verbeteren
Bij ouders is teveel onduidelijk over passend onderwijs en wat de
scholen en het samenwerkingsverband doet. De grens tussen wat alle
scholen bieden (basisondersteuning) en wat extra ondersteuning
eigenlijk is, kan het samenwerkingsverband beter uitleggen.

Wat moet beter?

De bovenschoolse voorziening registreren
Het samenwerkingsverband heeft een voorziening waar leerlingen
tijdelijk naartoe kunnen gaan voor extra ondersteuning. Het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor deze voorziening.
Het bestuur moet daarom deze voorziening als orthopedagogischdidactisch centrum registreren bij DUO.
Het bestuur moet de juiste deskundigen om advies vragen
Het bestuur laat zich niet altijd door de juiste deskundigen adviseren
bij een besluit over een bewijs voor toelating
('toelaatbaarheidsverklaring') tot een speciale school. Het bestuur
moet zijn werkwijze hiervoor bijstellen.
Wat wil het samenwerkingsverband precies bereiken?
Het samenwerkingsverband kan niet goed laten zien welke resultaten
het wil behalen. Het weet nu ook niet precies wanneer het tevreden
kan zijn met de resultaten. Bovendien moet het
samenwerkingsverband goed gaan onderzoeken wat de scholen
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precies doen voor het geld dat beschikbaar is voor extra
onderwijsondersteuning. Pas dan kan iedereen ook zien of de aanpak
succesvol is of dat daar misschien iets in moet veranderen. Het
samenwerkingsverband heeft daarvoor nu te weinig informatie
beschikbaar.

De verantwoording in het jaarverslag moet beter
De bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het intern toezicht op
het bestuur moeten in het jaarverslag aangeven wat ze gedaan
hebben om ervoor te zorgen dat het samenwerkingsverband de goede
dingen op de goede manier heeft gedaan.
Het overleg tussen het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad
ontbreekt
Het bestuur moet het overleg organiseren tussen de bestuursleden die
verantwoordelijk zijn voor het intern toezicht en de raad die namens
de medewerkers van de scholen en ouders kritisch naar de plannen
van het bestuur kijkt.
Vervolg
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. In het vierde
kwartaal van 2021 plannen wij een herstelonderzoek. Het bestuur
moet de tekortkomingen dan hebben hersteld.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode december 2020 en januari 2021 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht e.o.
In een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?

Vier deelvragen
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier
deelvragen:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben,
een passende onderwijsplaats beschikbaar is.
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.
Onderzoeksactiviteiten

Documentenanalyse
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2019-2023, het
jaarverslag 2019, resultaatgegevens en signalen. Bij ons bezoek aan
het samenwerkingsverband hebben we ook de thuiszittersregistratie
en enkele aanvragen voor toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen
bekeken en besproken.
Rondetafelgesprekken
Verder hebben we op 8 december, ter voorbereiding op het
onderzoek, rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen en enkele schoolleiders van
scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs.
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de
volgende drie vragen centraal:
1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de
dagelijkse praktijk?
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2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken
krijgen?

Onderzoeksplan
Hierna stelden we samen met het bestuur en de directeur het
definitieve plan vast voor het onderzoek op 16 december 2020 en 8
januari 2021.
Onderzoeksdagen
Op 16 december 2020 voerden we gesprekken met diverse leden van
de ondersteuningsplanraad, met de onafhankelijk voorzitter van het
toezichthoudend bestuur en met functionarissen werkzaam binnen de
jeugdhulpverlening en gemeenten. In goed overleg met het bestuur
hebben we besloten de afronding van het onderzoek uit te stellen tot
8 januari 2021. Op die datum voerden we gesprekken met de directeur
van het samenwerkingsverband en met diverse leden van
het algemeen bestuur waarin we, naast een aantal resterende
gespreksonderwerpen, een terugkoppeling gaven over onze
bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook
een samenvattend oordeel. In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van
het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.

2.1. Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij stellen vast dat het bestuur van het samenwerkingsverband
Voldoende kwaliteit realiseert op vijf van de zes standaarden waarop
wij oordelen: Resultaten, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en
Dialoog, Continuïteit en Rechtmatigheid.
De standaard Kwaliteitszorg is Onvoldoende want het bestuur van het
samenwerkingsverband moet aantonen dat verbeteringen aan de
hand van regelmatige en systematische evaluaties zijn ingezet.
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een
toelichting.

2.2. Onderwijsresultaten
We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Dat hebben we met de
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons
oordeel.

Resultaten
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)?
Uit ons onderzoek blijkt dat het samenwerkingsverband zijn kerntaak
voldoende vervult. Leerlingen krijgen passend onderwijs binnen het
reguliere of het voortgezet speciaal onderwijs. De samenwerking met
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gemeenten en jeugdhulp is effectief, gericht op het voorkomen en
terugdringen van thuiszitters of voorkomen dat leerlingen te vroeg de
school verlaten. Wel zijn er zaken die beter moeten. Er is een
bovenschoolse schakelvoorziening, maar het bestuur moet deze
voorziening wel als officiële voorziening registreren. Daarnaast moet
het samenwerkingsverband regelen dat de juiste deskundigen
adviseren bij de besluiten voor een toelaatbaarheidsverklaring voor
het voortgezet speciaal onderwijs.

Zicht op dekkend netwerk
Binnen het regulier onderwijs zijn er diverse mogelijkheden voor extra
ondersteuning en zijn er scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
(vso) binnen en net buiten de regio die leerlingen van een passende
plek kunnen voorzien. Omdat het samenwerkingsverband een
nauwkeuriger totaalbeeld wil van het dekkend netwerk in de regio,
heeft het bestuur besloten om Perspectief op Scholen (POS) in te
voeren. Het verkrijgen van een totaalbeeld geeft mogelijkheden voor
het bestuur om het dekkend netwerk beter te monitoren en waar
mogelijk te versterken.
Brede basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen
Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt in de eerste plaats bij de
scholen. De inzet van middelen en expertise van het
samenwerkingsverband hebben de afgelopen periode geleid tot een
brede basisondersteuning op de scholen. Iedere school heeft een
ondersteuningsteam. Het samenwerkingsverband faciliteert hierin de
deelname van een gedragswetenschapper en begeleiders passend
onderwijs. Voor een beperkt aantal leerlingen hebben de scholen zelf
geen ondersteuningsaanbod. Voor deze leerlingen werken de scholen
met schakeltrajecten (binnen een reguliere school of gebruik makend
van de bovenschoolse schakelvoorziening) en maatwerkplaatsen met
(tijdelijk) extra (zware) ondersteuning aangeboden vanuit het vso op
de eigen school. Een traject wat positief bijdraagt aan het vergroten
van ontwikkelkansen voor de leerlingen in het vso is het 'VOORdeel'
traject. Hierdoor kunnen deze leerlingen alvast een start maken met
de basisonderdelen van de Entree-opleiding in de eigen (vso-)school
om vervolgens makkelijker door te kunnen stromen naar
vervolgonderwijs.
Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs uitbreiden
Het schakeltraject 'Overgang PO-VO' is bedoeld om de gewenste
ondersteuning voor leerlingen in het vo al in het po in beeld te krijgen
en leerlingen daarmee kansrijk in het vo te laten starten. Er blijft
echter sprake van een hoog verwijzingspercentage naar het vso en van
terugkeer naar het regulier is vrijwel geen sprake. Het bestuur van het
samenwerkingsverband stelt in het ondersteuningsplan en in het
jaarverslag 2019 dat de samenwerking daarover nog te beperkt is, dit
onderschrijven wij. Er ligt vanuit het bestuur een (recente) opdracht de
schoolbesturen om het vo en het vso dichter bij elkaar te brengen om
zodoende samen inclusiever onderwijs vorm te geven.
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De bovenschoolse schakelvoorziening formaliseren
Een schakelvoorziening biedt leerlingen met wijd uiteenlopende
ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek. Het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor deze bovenschoolse
schakelvoorziening en moet daarom zorgen dat deze voorziening
voldoet aan de wet- en regelgeving door het als een
orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) te registreren (artikel
17a, lid 10a, of het onder te brengen bij een van de besturen binnen
het samenwerkingsverband. Het bestuur krijgt hiervoor een
herstelopdracht.
Deskundigenadvies herstellen en communicatie ouders verbeteren
Het bestuur, via het Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO),
behandelt aanvragen voor toelaatbaarheid (tlv) tot het voortgezet
speciaal onderwijs (vso) ruim binnen de wettelijke termijnen. De
aanvraag wordt geheel voorbereid door het ondersteuningsteam op
de school van herkomst in overleg met het vso. Het CTO controleert
elke aanvraag op volledigheid.
De wet schrijft voor dat het bestuur zich moet laten adviseren door
twee typen onafhankelijke deskundigen, de tweede deskundige moet
beschikken over expertise op het terrein van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling (artikel 17a, twaalfde lid, WVO
en artikel 15a, Inrichtingsbesluit WVO). Momenteel werkt het bestuur
met twee onafhankelijke deskundigen die over eenzelfde
deskundigheid beschikken. Het bestuur beschikt wel over meerdere
deskundigen, en betrekt deze ook waar nodig bij de advisering. In de
procedurebeschrijving moet het bestuur aangeven dat andere
deskundigen beschikbaar zijn indien advisering over de
ondersteuningsbehoefte van de leerling daarom vraagt.
Het bestuur moet de procedure op dit punt aanpassen en krijgt
hiervoor een herstelopdracht.
Tot slot, als ouders bezwaar willen maken tegen het besluit met
betrekking tot een tlv moeten zij dit baseren op het advies wat ten
grondslag ligt aan dit besluit. Bij het terugkoppelen aan de ouders
dient het samenwerkingsverband daarom het besluit te onderbouwen
en daarbij duidelijke te maken welke deskundigen welke adviezen
hebben gegeven. Dit moet het samenwerkingsverband aanpassen in
de communicatie.
Knooppunten als effectief regionaal overleginstrument
Binnen de regio zijn knooppuntoverleggen een belangrijk instrument
om vanuit gezamenlijkheid te komen tot maatwerk. Het
knooppuntoverleg zorgt dat relevante betrokkenen een probleem
betreffende passend onderwijs van een specifieke leerling/groep
leerlingen analyseren, conclusies trekken en interventies of acties
plannen. Zowel gemeentelijke partners als ook de leden van de CTO
nemen indien nodig deel, waardoor extra (zware) ondersteuning,
jeugdhulp of zorg onderdeel is van het interventierepertoire. Uit ons
onderzoek bleek dat het knooppuntoverleg een grote waarde heeft in
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de realisatie van passend onderwijs. Mede door de inzet van dit type
overleg zijn (dreigende) thuiszitters goed in beeld en komt de
benodigde ondersteuning snel op gang. Het aantal thuiszitters binnen
het samenwerkingsverband ligt mede daarom laag binnen het
samenwerkingsverband.

Samenwerking met gemeenten is productief
Er is een effectieve samenwerking met de gemeenten en het
samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs en
jeugdhulp. Er wordt tweemaal jaarlijks op overeenstemming gericht
overleg (oogo) gevoerd. Tevens is er een centrale beleidsgroep,
waarin gezamenlijk de educatieve agenda voor Zuid-Limburg wordt
ontwikkeld. Het samenwerkingsverband neemt in deze overleggen
actief deel. De lijntjes zijn kort en men weet elkaar te vinden op
diverse onderwerpen. Zo is er een structureel actietafel kwetsbaren en
thuiszitters, en schuiven de gemeenten of jeugdhulppartners aan bij
het knooppuntoverleg om zo te komen tot de juiste interventies.Een
goede ontwikkeling verder is de doelgroepenarrangementen binnen
het vso waarin onderwijs en zorg optimaal samen werken. Hier
werken de samenwerkingsverbanden po en vo nauw samen met de
jeugdhulp en de gemeenten. Op alle scholen is schoolmaatschappelijk
werk deel van het ondersteuningsteam van de school, waardoor de
zorg of jeugdhulp snel aan kan haken.

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen.
We geven geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, maar alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk
inclusief een toelichting.

Kwaliteitszorg
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de
uitvoering van zijn taken (KA1)?
Het samenwerkingsverband moet vanuit zijn maatschappelijke
opdracht doelen formuleren en de uitvoering van zijn taken
verbeteren op basis van regelmatige en systematische evaluatie van
de realisatie van die doelen. Dit zien we onvoldoende terug. Het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

11/19

bestuur van het samenwerkingsverband krijgt daarom een
herstelopdracht.

Kwaliteitszorg mist doelgerichtheid
In het ondersteuningsplan 2019-2023 staan dertien doelen
geformuleerd. In het jaarplan 2020-2021 staan doelen die geen
duidelijke relatie hebben met de doelen uit het ondersteuningsplan.
Daarnaast biedt het jaarverslag over 2019 geen duidelijke reflectie op
de doelen uit het ondersteuningsplan en ontbreekt het tevens aan
zicht op de bereikte resultaten zijn in 2019. Daarmee is onvoldoende
duidelijk op basis van welke doelen het het samenwerkingsverband
werkt, waar het nu staat en waar het op weg naartoe is.
Er is heel veel informatie voor handen in de vorm van
managementrapportages, evaluatieverslagen, overlegverslagen en in
diverse dataoverzichten. Deze informatie betrekt het
samenwerkingsverband in verschillende overleggen binnen het
samenwerkingsverband alsmede met externe partners, vormt deze
informatie input voor gesprek en discussie. Het
samenwerkingsverband verwerkt deze informatie niet om inzichtelijk
te maken wat de behaalde kwalitatieve en kwantiatieve resultaten
zijn in relatie tot de doelmatige besteding en waar verbeteracties
nodig zijn. Het bestuur geeft aan dit op te gaan pakken op korte
termijn.
Sturing noodzakelijk om dekkend netwerk betaalbaar te houden
Het samenwerkingsverband heeft zich in het ondersteuningsplan ten
doel gesteld om in oktober 2022 het deelnamepercentage voor het
vso teruggebracht te hebben van 4,00 procent naar 3,51 procent. De
verdeling van de financiële middelen passend onderwijs is door het
samenwerkingsverband over de schoolbesturen verdeeld op basis
van leerlingenaantallen in het regulier en speciaal onderwijs van een
aantal jaar geleden. Als het deelnamepercentage ondanks
inspanningen toch stijgt, moeten de schoolbesturen de extra
ondersteuning bekostigen vanuit de middelen lumpsum. Uit ons
onderzoek bleek dat meerdere gesprekspartners dit als een mogelijk
risico voor het dekkend aanbod voor alle leerlingen benoemen.
Binnen het samenwerkingsverband groeit eveneens het percentage
leerlingen dat extra ondersteuning in de vorm van
leerwegondersteuning (lwoo) nodig heeft. Het
samenwerkingsverband heeft hiervoor geen ambitie geformuleerd,
maar wel vastgesteld dat de prognose hoger is dan financieel
haalbaar. Het samenwerkingsverband is zich hier bewust van en
ontwikkelt beleid om deze trends te keren.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
We beoordelen de kwaliteitscultuur als Voldoende. De wijze waarop
het intern toezicht functioneert, is bepalend voor de mate waarin de
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kwaliteitszorg naar een voldoende niveau kan stijgen.

Taken en bevoegdheden zijn voldoende gescheiden
De bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband is zeer
overzichtelijk. Alle aangesloten schoolbesturen vormen gezamenlijk
het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Dit algemeen
bestuur heeft tevens de toezichthoudende taak. De dagelijkse
bestuurstaken zijn gemandateerd aan de directeur van het
samenwerkingsverband. Het bestuur spreekt de schoolbesturen aan
op het nakomen van afspraken, maar ook de individuele
schoolbestuurders spreken elkaar hierop aan. Hiermee dragen ze
effectief bij aan de gezamenlijke opdracht van het
samenwerkingsverband.
Goed intern toezicht versnelt het verbeteren van de kwaliteit van het
samenwerkingsverband
We constateren dat de formele kant van de governance goed geregeld
is. Sinds twee jaar is er een onafhankelijk voorzitter om toe te zien op
meer rolvastheid met betrekking tot de toezichthoudende taken door
het algemeen bestuur. In de huidige fase van ontwikkeling van het
samenwerkingsverband is het zeer wenselijk het intern toezicht op
een hoger plan te brengen. Het intern toezicht speelt een belangrijke
rol spelen bij het toezien op het realiseren van de gestelde doelen uit
het ondersteuningsplan door het bestuur.
Intern Toezichtkader ontbreekt
Het samenwerkingsverband moet in het jaarverslag aangeven welke
code voor goed bestuur het hanteert en of, en zo ja waar het daar van
afwijkt. Omdat dit ontbreekt in het jaarverslag 2019 krijgt het bestuur
hiervoor een herstelopdracht (artikel 24e1, eerste en vijfde lid, WVO).
Het algemeen bestuur werkt niet met een intern toezichtkader,
ondanks dat het bestuur in het jaarverslag 2019 vermeldt dat die er
wel is. Het is nu niet duidelijk waar het algemeen bestuur toezicht op
houdt en op welke wijze. Dit kan het algemeen bestuur verbeteren.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen (KA3)?
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Desondanks geven wij
herstelopdrachten omdat het overleg tussen de toezichthouder en de
ondersteuningsplanraad niet structureel is georganiseerd en omdat
de verantwoording door het intern toezicht over de uitvoering van de
eigen taken en bevoegdheden, waaronder het toezien op de naleving
van de wettelijke verplichtingen door het bestuur onvoldoende
zichtbaar is in het jaarverslag.

Ondersteuningsplanraad beter in positie brengen
Het bestuur moet zelf zijn tegenspraak organiseren en daarvoor is,
naast de intern toezichthouder, een sterke ondersteuningsplanraad
(opr) een onmisbaar onderdeel. Het samenwerkingsverband houdt de
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opr onvoldoende op de hoogte van ontwikkelingen. Dit was zo in het
verleden, maar is ook nu nog niet echt verbeterd. Uit ons onderzoek
blijkt dat de opr niet betrokken is bij de recentelijk ontwikkelde
investeringsplannen. Daarnaast heeft het niet tijdig informeren ertoe
geleid dat de opr een besluit over opting out voor lwoo heeft
geblokkeerd. Het is een wettelijke verplichting (art. 8, eerste lid WMS)
om de opr tijdig en juist te informeren over ontwikkelingen en te
betrekken in een kritische dialoog om zo inspraak vorm te geven. Een
sterke opr versterkt ook het samenwerkingsverband. Om beter in
haar rol te komen, moet de raad beschikken over specifieke kennis
betreffende regels, procedures en wettelijke vereisten. Het
samenwerkingsverband doet er goed aan de diepgang van de
medezeggenschap te bevorderen door de ontwikkeling daarvan te
faciliteren en te stimuleren. We hebben echter tijdens ons onderzoek
zowel vanuit de opr als vanuit het bestuur signalen gekregen dat de
nieuwe directeur van het samenwerkingsverband dit voortvarend
oppakt.

Het overleg tussen het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad
ontbreekt
Het bestuur heeft niet geregeld dat de intern toezichthouder minimaal
twee keer per jaar een overleg heeft met de ondersteuningsplanraad.
Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht (artikel 24e1, vijfde lid
van de WVO). Door het ontbreken van dit overleg mist het intern
toezicht een relevante bron van informatie over het functioneren van
het bestuur en laat het bestuur kansen liggen voor het versterken van
kritische tegenspraak.
Het jaarverslag dient een meer verantwoordend karakter te krijgen
De tekortkomingen op het gebied van de kwaliteitszorg hebben ook
invloed op de kwaliteit van de verantwoording in het jaarverslag.
Naast het formuleren van concretere doelen komt het de
verantwoording ten goede als het bestuur gerichte evaluaties uitvoert
en bijstellingen van beleid of doelstellingen beargumenteert. Dit geldt
ook voor inzicht in de activiteiten van het bevoegd gezag. In het
jaarverslag moet terug te lezen zijn welke activiteiten het bestuur
heeft uitgevoerd en met welk resultaat. Ook de verantwoording in het
jaarverslag over de inzet van middelen over het afgelopen jaar in
relatie tot de beoogde doelen en het bereikte resultaat is belangrijk. In
het verslag van de intern toezichthouder (in het jaarverslag 2019)
ontbreken verplichte onderdelen. Zo ontbreken conclusies over
rechtmatigheid en doelmatigheid. Hier moet het bestuur aandacht
aan besteden bij het eerstvolgende jaarverslag (artikel 24e1, eerste lid
onder c, WVO).

2.4. Financieel beheer
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. Wij geven
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geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk
aanleiding voor is.
De inspectie hanteert vanaf dit jaar de ‘signaleringswaarde voor
mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. Volgens de berekening over de
vermogenspositie over 2019 komt het bestuur boven deze waarde
uit. De gedachte achter de signaleringswaarde is dat publiek
onderwijsgeld optimaal aan onderwijs wordt besteed en niet onnodig
in reserves vastzit. In het gesprek met het bestuur kwam naar voren
dat het zich hiervan bewust is en dat het bestuur stuurt op de afbouw
van het publiek eigen vermogen.
Het is van belang dat het samenwerkingsverband achteraf nagaat wat
met de aanvullende middelen die het schoolbestuur ontvangt, is
gerealiseerd. Hierbij helpt het om aan de schoolbesturen een
meetbaar plan van inzet van deze aanvullende middelen op te vragen
en/of om de aanvullende middelen te oormerken voor specifieke
doelen. Daarnaast vragen we het bestuur om vanaf het verslagjaar
2020 aan de hand van de signaleringswaarde van de inspectie de
hoogte van de reserves toe te lichten en te verantwoorden in het
jaarverslag.

Continuïteit
De financiële continuïteit beoordelen wij als Voldoende. Wij hebben
geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit voor het
ondersteunen van scholen in het bieden van passend onderwijs
binnen nu en twee jaar.

Continuïteitsparagraaf
Wij zien een aantal aandachtspunten bij de continuïteitsparagraaf. Het
bestuur moet ervoor zorgen dat belanghebbenden zoals de
medezeggenschap en ouders kunnen begrijpen welke keuzes het
bestuur maakt en welke ontwikkelingen het bestuur verwacht.
Er is geen rapportage in het jaarverslag opgenomen over de
aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht.
Een verslag van de intern toezichthouder is weliswaar aanwezig in het
jaarverslag 2019 maar dit is niet volledig. De intern toezichthouder
legt in het jaarverslag onvoldoende verantwoording af over de
resultaten die haar handelen heeft opgeleverd. Ook geeft de intern
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toezichthouder onvoldoende aan hoe zij de directeur ondersteunt en
adviseert bij beleidsvraagstukken en financiële problematiek. Wij
verwachten dat het bestuur hier in het eerstvolgende bestuursverslag
meer aandacht aan besteedt.
Naast de ontbrekende en onvolledige onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, zijn er elementen waarvan het bestuur de
informatiewaarde kan verbeteren in de volgende bestuursverslagen.
Het betreft de volgende onderdelen:
• In de meerjarenbegroting ontbreekt het verslagjaar 2019. Het
verslagjaar 2019 is wel zichtbaar in de jaarrekening, maar niet in
de meerjarenbegroting.
• De verschillen in posten in de staat van baten en lasten in
vergelijking met voorgaand jaar zijn niet toegelicht in het
jaarverslag.
Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. In dit onderzoek is dat niet aan de
orde.
Rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen. Beide
bronnen hebben geen onrechtmatigheden aan het licht gebracht.

2.5. Afspraken over vervolgtoezicht
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. In het
schooljaar 2021/2022 voeren wij een herstelonderzoek uit en moet het
bestuur de tekortkomingen hebben hersteld.

Bestuur
OR1 Resultaten
Het bestuur heeft een
bovenschoolse schakelvoorziening
(opdc) ingericht en moet deze ook
als zodanig registreren (artikel 17a,
lid 10a, WVO en artikel 26
Inrichtingsbesluit WVO).

OR1 Resultaten
Het bestuur laat zich niet (expliciet)
adviseren door de juiste
deskundigen bij zijn besluiten over
toelaatbaarheidsverklaringen (artikel
17a, twaalfde lid, WVO en artikel 15a,
Inrichtingsbesluit WVO).

Het bestuur registreert de
schakelvoorziening bij DUO en
draagt er zorg voor dat het voldoet
aan de wettelijke voorschriften die
gelden voor het instandhouden van
een opdc en informeert de
inspectie hier uiterlijk 1 april 2021
over.

We beoordelen het plan van het
bestuur en voeren indien nodig een
kwaliteitsonderzoek uit bij het opdc
in in 2021/2022.

Het bestuur past de procedure en de
communicatie aan in de werkwijze.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.
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KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur draagt
onvoldoende zorg voor het naleven
van de wettelijke bepalingen en het
uitvoeren van het stelsel van
kwaliteitszorg (artikel 23a jo. artikel
24d, eerste en derde lid, WVO).

Het bestuur informeert de inspectie
uiterlijk 1 juli 2021 over de invoering
van een kwaliteitszorgsysteem en de
uitkomsten daarvan, waaronder een
verbeterplan.

De inspectie voert in 2021/2022 een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur geeft in
het eerstvolgende jaarverslag aan
welke code voor goed bestuur het
hanteert en legt hierover
verantwoording af.

Tijdens het herstelonderzoek in
2021/2022 beoordelen we of het
bestuur de tekortkoming heeft
weggenomen.

Het bestuur voegt
de verantwoording van het intern
toezicht toe met ingang van het
eerstvolgende jaarverslag.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder overlegt
niet structureel met de
ondersteuningsplanraad (artikel
24e1, vijfde lid WVO).

Het bestuur organiseert het overleg
tussen de intern toezichthouder en
ondersteuningsplanraad conform
de wet.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

KA3 Verantwoording en dialoog
In het verslag van de
intern toezichthouder ontbreekt de
verantwoording over hun toezicht op
een doelmatige besteding van
rijksmiddelen (artikel 24e1, eerste
lid, onder c en e, en vijfde lid, WVO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
verantwoording over het toezien op
de doelmatige besteding van
overheidsgeld door de intern
toezichthouder voortaan in het
jaarverslag is opgenomen.

Wij gaan in het eerstvolgende
jaarverslag na of deze tekortkoming
is hersteld.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
rapportage over de aanwezigheid en
werking van het interne
risicobeheersings- en
controlesysteem voortaan in het
jaarverslag is opgenomen.

Wij gaan in het eerstvolgende
jaarverslag na of deze tekortkoming
is hersteld.

KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder houdt
niet verifieerbaar toezicht op de
taken en de uitoefening van de
bevoegdheden door het bestuur en
het is onduidelijk of de intern
toezichthouder het bestuur
voldoende met raad ter zijde staat
(artikel 24e1, eerste en vijfde lid,
WVO).
KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder legt geen
verantwoording af in het jaarverslag
over het toezicht op de
uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden
door het bestuur van het
samenwerkingsverband (artikel 24e1
WVO en artikel 4,vierde lid, RJO).

FB1 Continuïteit
De rapportage over de aanwezigheid
en werking van het interne
risicobeheersings- en
controlesysteem ontbreekt in het
jaarverslag (artikel 4, vierde lid, RJO).
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3 . Reactie van het bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband VO Maastricht
Heuvelland is verheugd met de bevestiging dat er een passende
onderwijsplaats is voor alle leerlingen die binnen dit
samenwerkingsverband wonen en extra ondersteuning in het
onderwijs nodig hebben. Dat er goede afstemming is met gemeenten
en jeugdhulp en het financiële beheer op orde is, is eveneens
verheugend.
Tegelijk erkent het bestuur ook de aandachtspunten die
geconstateerd zijn. De samenwerking tussen de besturen van de
reguliere en speciale scholen is verbeterd, maar kan nog beter. Mede
gezien de ambitie tot inclusiever onderwijs is dit cruciaal, en zal
daarom een plaats krijgen op de werkagenda van het
samenwerkingsverband.
Met de start van de implementatie van een nieuw kwaliteitssysteem
zet het bestuur de stap naar een systematische en beleidsmatige
aanpak van kwaliteitszorg. Gebaseerd op de stappen die ondertussen
zijn gezet, werkt het bestuur hier met vertrouwen naartoe. De
herstelopdrachten zullen hierin integraal worden opgenomen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

