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(financieel) management, verantwoording & 

kwaliteitszorg

28 november 2019



Programma (1/2)

• 9.30 u. Inloop

• 10.00 u. Welkom door het Steunpunt en toelichting op het programma

• 10.10 u. Actualiteiten rond het thema bedrijfsvoering – door Rick de Wit

- Samenvatting van de opbrengsten van de ontwikkelgroep ‘Stapeling van effecten’ 

- De consequenties voor de swv po en vo van de ‘vereenvoudiging bekostiging po’

- Bedrijfsvoeringsaspecten in de samenwerking onderwijs en zorg (toelichting onderwijs-zorg brief ministers De Jonge en Slob)

- Reserves swv

- Zorgplicht onderdeel regulier inspectietoezicht

- Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs

• 11.00 u. Actualiteiten rond het thema bedrijfsvoering – door Mark Ruitenbeek

- Actuele ontwikkelingen in het BTW-dossier

• 11.30 u. Actualiteiten rond het thema bedrijfsvoering – door Machteld Rohn

- Residentiële leerlingen

• 12.00 u. Openbaar verantwoordingsplatform Venster Passend onderwijs – door Geerten de Goede

• 12.30 u. Lunch



Programma (2/2)

• 13.00 u. Introductie handreiking Verbetering beleidsdocumenten swv - door Rick de Wit

• 13:30 u. Bijdragen rond het thema kwaliteitszorg – door Ron Benjamins & Martine Fuite

- Samenvatting van de opbrengsten van de Ontwikkelgroep kwaliteitszorg

- Gesprek bestuurlijke samenwerking t.b.v. Bestuurlijke scan passend onderwijs

• 16.00 u. Afsluiting



Actualiteiten rond het thema 
bedrijfsvoering

Residentiële leerlingen



Actualiteiten – Samenvatting van de 
opbrengsten van de ontwikkelgroep Stapeling van effecten  

• Doel Ontwikkelgroep Stapeling van effecten

• Wat is een effect?

• Kennispagina stapeling van effecten
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/kennispagina-ontwikkelgroep-stapeling-effecten

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/kennispagina-ontwikkelgroep-stapeling-effecten/


Doel ontwikkelbijeenkomsten 

• Zicht op (mogelijke) financiële effecten

• Hoe dit de doelen van het samenwerkingsverband in de weg staat

• Wat u te doen staat: ontwikkelvraag. 

• Uitvoering geven aan ontwikkelvraag 



Ervaren stapeling in zes swv vo

vo 24-02 vo 27-02 vo 30-01 vo 30-06* vo 30-07 vo 30-08

(* bij swv vo 30-06 zijn de onderste drie effecten naar zwaarte gerangschikt, de vier bovenste zijn gelijkwaardig)

Korting lumpsum i.v.m. veel lwoo en pro

Nieuwe bekostiging lwoo en pro

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging vo

fig. 1. Stapeling van effecten in zes swv vo, van zwaar (basis) naar licht (top)

Tien (interne) succesfactoren

Demografische krimp

Verevening zware ondersteuning

Korting lumpsum i.v.m. veel vso

Lerarentekort



Ervaren stapeling in twee swv po

po 23-01 po 26-03

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening zware ondersteuning

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging po

fig. 2. Stapeling van effecten in twee swv po, van zwaar (basis) naar licht (top)

Demografische krimp

Korting lumpsum i.v.m. veel so

Lerarentekort

Tien (interne) succesfactoren

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen



Conclusies
• De swv van de deelnemers aan deze ontwikkelgroep bevinden zich in heel verschillende 

ontwikkelingsfasen als het gaat om het in kaart brengen en handelen van effecten!

• De zwaarstwegende effecten zijn (vo swv):

- demografische krimp
- veranderingen in de bekostiging (schoolbesturen: vereenvoudiging

en swv: andere bekostiging lwoo en pro > beide herverdeeleffecten)
- verevening zware ondersteuning
- ontoereikende Jeugdhulp

• Belangrijk begrip: uithoudingsvermogen (volgtijdelijkheid)

• Deze effecten an sich zijn niet te beïnvloeden (3,5 van de 4)

• Het antwoord moet komen van maatregelen op vier terreinen:
- het (passend) onderwijs anders organiseren
- het beleidsrijker, doelmatiger verdelen van de middelen
- het maken van betere afspraken over Jeugdhulp
- nauwer samenwerken/netwerken (regierol directeur swv)

• Delen de leden van de ontwikkelgroep deze conclusies?

Zo ja, dan gaan onze plannen draaien om maatregelen op deze vier
terreinen



De regierol van het swv

• De stapeling van effecten wordt zichtbaar op het terrein van het 
samenwerkingsverband als bureau
• de ontwikkeling van de begroting, inkomsten en uitgaven

• De oplossingen kunnen vaak niet ontwikkeld worden op het niveau 
van het eigen bureau 
• Oplossingen kunnen alleen ontworpen worden samen met de partners uit het 

netwerk van het samenwerkingsverband. 





Het leiding geven aan het bureau vraagt andere kwaliteiten van een 
directeur(-bestuurder) dan het leiden van een netwerk. 

Bureau vraagt om management 

Netwerk vraagt om regie



Leiding geven aan netwerk



Opbouw Actieplan

• Regionale ranking van de effecten. Wat raakt ons het meest. In principe een 
top 3. Onderbouwen met data.

• Sterke-zwakte analyse van de vier terreinen waarop geacteerd moet gaan 
worden:
- Onderwijs anders organiseren (is de regio innovatief, is het swv

onderling lerend, wordt het swv een rol gegund in deze discussie?)
- Samenwerking met de Jeugdhulp (stand van zaken?),
- Verdeelmodel (worden er al beleidsrijke, doelmatige keuzes gemaakt,

of moet iedereen toch vooral een evenredig deel uit de ruif krijgen?)
- Regierol directeur swv (hoe sterk is deze al, formeel, informeel?)

• Formuleren van concrete maatregelen op de vier terreinen (beoogde 
resultaten en inschatting van de bijdrage aan het handelen van de effecten)

• Formuleren van concrete acties m.b.t. de persoonlijke rol als directeur swv in 
dit proces (idem)



Actualiteiten –
Vereenvoudiging bekostiging po

• Een langjarig proces

• Invoering 2023

• Raakt swv po en vo > bekostiging zware ondersteuning en vso is po-
systematiek



Actualiteiten –
Vereenvoudiging bekostiging po



Actualiteiten –
Vereenvoudiging bekostiging po

Gevolgen voor sbo, so en vso, swv

• Afschaffing 2%-systematiek in het sbo. Wijze van bekostiging sbo 
wordt gelijk aan (v)so.

• Afschaffing groeiregeling voor sbo en (v)so, a.g.v. verschuiving 
teldatum 1-10 naar 1-2. 
(Mogelijk gedragseffect in OP opnemen: hoe om te gaan met buitenproportionele groei na 1 
februari.) 

• Vereenvoudiging vaste voeten (v)so d.m.v.: 
- opheffen onderscheid onderwijssoort in het v(so) 
- 31 verschillende vaste voeten naar 4 

• Geen vermindering bekostiging SO bij uitputting budget zware 
ondersteuning bij het SWV 



Actualiteiten –
Vereenvoudiging bekostiging po

• Herverdeeleffecten voor scholen en schoolbesturen (kan voor swv 
van betekenis zijn)

• Op website PO-Raad indicatie herverdeeleffecten

• Overgangsregeling

• Welke voor- en nadelen zijn er?



Actualiteiten – Bedrijfsvoeringsaspecten
in brief ministers onderwijs en zorg 

• Brief 30 oktober 2019

• Onderzoek collectieve financiering zorgmiddelen in onderwijstijd

• Extra middelen EMB leerlingen

• Landelijk formulier aanvraag TLV EMB

• Een zorgarrangeur op aanvraag

• Regionale pilots co-financiering

• Onderzoek onderwijszorgarrangementen



Actualiteiten – Financieren particulier
onderwijs

• Thans: rijksbekostiging naar particulier onderwijs is verboden

• Minister overweegt bij leerlingen met complexe lichamelijke of 
psychische problematiek dit tijdelijk weltoe te staan

• Rapport Onderwijsraad:
- niet bij wet regelen
- hooguit tijdelijk
- betrekken bij evaluatie Pa. On. in 2020



Actualiteiten – Zorgplicht vast
onderdeel inspectietoezicht 

• Doelen zorgplicht: 
- verantwoordelijkheden beleggen
- ouders ontlasten
- thuiszitten voorkomen

• Zorgplicht is van het schoolbestuur, swv kan helpen, bemiddelen, 
faciliteren ….

• Resultaatverplichting, geen inspanningsverplichting

• Vast onderdeel toezicht per 1-11-2019

• Sancties:
- herstelopdracht als zaak nog loopt (binnen een week)
- openbaar rapport en officiële waarschuwing als zaak gesloten is



Actualiteiten – Overig

Nieuwe scholen speciaal onderwijs

• Motie Tweede Kamer bij behandeling onderwijsbegroting

• Unaniem

• ‘… vraagt de regering de huidige wettelijke belemmeringen en 
inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs 
op te heffen’.

Jaarverslagen 2019 schoolbesturen

• Passend onderwijs een verplicht thema



Actualiteiten – Reserves swv 

• Van 2017 naar 2018 met 20 miljoen gestegen naar 260 miljoen

• Minister:
- swv minder risico’s dan schoolbesturen
- vrijwel geen langlopende verplichtingen

• Minister laat Oberon onderzoek doen

• Wenselijk: swv eigen risico-analyse

• Onderzoek inspectie naar methode voor signaleren bovenmatige 
reserves onderwijsbesturen



• Wat is btw (omzetbelasting)?

• Letterlijk belasting op omzet. Wanneer je een product of dienst levert 
en hier een tegenprestatie voor ontvangt, dan betaal je 21% btw.

• Dit betekent letterlijk geen product/dienst of geen betaling, dan ook 
btw-verplichting.

Actuele ontwikkelingen in het btw dossier



• Er zijn diverse vrijstellingen mogelijk, bijv.:
• Sociaal- culturele vrijstelling
• Onderwijsvrijstelling
• Leerstuk kosten gemene rekening

• Discussie over aanpassing sociaal- culturele vrijstelling bij detacheren 
personeel in december 2018:
• Zowel inlenende als uitlenende instelling moeten zijn gekwalificeerd als 

sociaal- culturele instelling
• Op dit moment zijn de samenwerkingsverbanden wel als zodanig aangemerkt, 

maar schoolbesturen niet; 
• Gevolg: veel lokale belastinginspecteurs trekken eerder bevestigde 

vrijstellingen in.

Actuele ontwikkelingen in het btw dossier



Lopende acties

Lokaal: overleg met belastingdienst en bezwaarprocedures

Landelijk:

• Problematiek is inmiddels bij OCW en Financiën onder de aandacht 
gebracht

• Vanuit OCW is problematiek bekend bij de directie passend onderwijs

• Gesprekken lopen, nog geen resultaat.



residentiële leerlingen 

• School verbonden aan een (jeugdzorg-)instelling

• Open residentieel / gesloten residentieel.

• In beide gevallen “woont” de jongere in een jeugdzorg instelling.

• Open residentieel: Inschrijven op SO of VSO school: “RP-plaatsing” en 
bekostiging door swv.

• Inschrijven met TLV mag ook (administratieve last).

• RP-inschrijving is gelijk aan TLV-laag.

• Gesloten residentieel: vaste plaats bekostiging voor x-aantal 
leerlingen door het Rijk. Er is wel een inschrijving van de leerling (RP-
plaatsing) op de VSO school.



Jeugdzorg

• Stijging vanaf 2015

2016: 380.000

2017: 420.000

2018: 428.000

Eerste halfjaar 2019: 366.000



Knelpunt 1/5

• RP plaatsing verloopt zonder tussenkomst van een 
samenwerkingsverband

• Bij gesloten RP plaatsing (vso): “knip” in de voortzetting van de 
zorgplicht van school van herkomst en diens swv. Geen verwijzende 
school.



Knelpunt 2/5

Open residentieel

Leerling komt van po/vo of so/vso 

Inschrijving met RP 

Bedrag = TLV laag

Swv betaalt 

Zorgplicht 

Gesloten residentieel 

Leerling komt van vo/vso 

Inschrijving met RP (maar…) 

Bedrag = vaste plaats bekostiging 

Rijk betaalt

School van herkomst heeft geen zorgplicht 

Er is geen verwijzende school 



Knelpunt 3/5

gesloten open 

Voorbeeld 

Woonplaats A
swv A 

Verblijfplaats B
swv B

Verblijfplaats B
swv B



Knelpunt 4/5

• Woonplaats A 

• Verblijfplaats B 

Welk samenwerkingsverband moet nu betalen? 



Knelpunt 5/5 

gesloten Open 

Variawet: school die zorgplicht heeft is de school (en diens 
swv) waar de leerling bij de laatste 1 oktober telling 
ingeschreven stond. (woonplaats/swv A). 
DUO: inschrijfdatum op de vso school met als criterium 
Woonplaatsbeginsel (woonplaats/swv B).



Weeffout



Voortgang

Kamervragen + 
verkennend onderzoek 

Juni 2019

Voorstel veld
Juli 2019

OCW Beleidsinventarisatie 
Oktober 2019

Concept OCW



Urgentie 

• Open residentieel: wens naar kleinschaligheid 



Bekostiging (v)so / sbao

• Parallel: vereenvoudiging bekostiging

• December 2018: brief Slob aan Tweede Kamer  

• Huidige bekostiging = complex en lastig te doorgronden 



Bekostiging

De vereenvoudiging beoogt het volgende: 

• Meer in staat om een passende meerjarenbegroting te maken 

• Meer ruimte voor een gesprek over besteding van middelen en de 
afweging hierin (door het verdwijnen van onbedoelde prikkels en 
complexiteit) 

• Verlaging van de administratieve last bij scholen 



Knelpunt? 

• Teldatum / vervallen groeitelling: niet voor gesloten residentieel. 

• Wel voor open residentieel

- Grillige instroom / uitstroom

- Consequenties? 



Actualiteiten –
Handreiking verbetering beleidsdocumenten



Actualiteiten –
Handreiking verbetering beleidsdocumenten

• Concept gereed, toetsing in het land, positieve reacties

• Handreiking januari 2020 beschikbaar

• Bewuster verband landelijke en regionale doelen

• Risico: interne gerichtheid



Context



Perspectieven op kwaliteit



Doelen ontwikkelgroep kwazo
1. Toetsen eigen kwaliteitszorg

2. Hoe bewaak je diepgang en focus op de echte inhoud? 
• Wat is een passende plek? 

• Wanneer zijn we tevreden? 

3. Hoe vertel je het echte verhaal over Passend onderwijs, het verhaal 
achter de data? 



Conclusies 
• Is afgelopen 5 jaar veel (incrementeel) ontwikkeld

• Veelal niveau 2 kwaliteitszorg: kwaliteitsactiviteiten zijn in cyclus 
uitgezet en afgestemd op de plancyclus

• Veel verschillende systemen, zelf wiel aan het uitvinden

• Verschil in 
• gehanteerde modellen (INK domeinen, kpi’s, ksf’en, etc.) 

• koppeling met dashboard

• mate waarin georiënteerd op wettelijke taak/ inspectiekader

• oriëntatie op eigen beleidsplannen

• intensiteit richting scholen (o.a. o.b.v. omvang swv) 



Actuele uitdagingen
• Swv als netwerk 

• Zicht op kwaliteit en doelrealisatie scholen 

• Scholen meenemen en activeren

• Stimulerende gesprekken met scholen 

• Collegiale visitaties

• Innovatie bevorderen

• Tevredenheid meten 

• Relevante aspecten zichtbaar en betekenisvol maken



Inzichten 
• Maatschappelijke opdracht > wettelijke opdracht 

• Eigen visie, beleid, doelstellingen
• Data (meetbaar) en Verhaal (merkbaar) van belang
• De inrichting van het swv en de manier waarop verantwoordelijkheden zijn 

belegd, zijn mede bepalend voor opvatting over kwaliteit en resultaten

• Bureau = futiliteiten, proces, inspectietoezicht

• Focus op netwerk 
• Zicht op kwaliteit scholen
• Gericht op ontwikkeling stimuleren (vs verantwoorden/ controle) 
• Kwalitatief
• Transparantie en vertrouwen
• Gesprek met de scholen is cruciaal 

• Werkbaarheid (bijv. i.r.t. omvang swv en aantal scholen) essentieel 



Kwaliteitskwadranten swv



Waar kijk je naar?



Bestuurlijke samenwerking

Scan Passend onderwijs



Achtergrond

• Kwaliteit bestuurlijke samenwerking belangrijke randvoorwaarde voor 
het slagen van passend onderwijs

• Ontwikkeling bestuurlijke scan om het gesprek over passend 
onderwijs op bestuursniveau te ondersteunen

Proces

• Eerste opzet 

• Bespreking in gremia raden en groep 
betrokkenen bij swv’en

• Inhoudelijk ontwerp scan  



Uitgangspunten 

• Zelfevaluatie om gesprek over kwaliteit van processen en samenwerking te 
ondersteunen 
• Werking gelijk aan bestaande scholenscan passend onderwijs

• Bedoeld voor bestuur, management en deelnemende besturen swv’en po 
en vo 

• Gericht op beleving van processen
• Aanvullend aan landelijke verantwoordingsplatform (gericht op gerealiseerde 

kwaliteit en opbrengsten)
• Kwaliteitsstandaarden van het inspectietoezicht geïntegreerd onderdeel 

• Te gebruiken in voorbereiding op een inspectiebezoek

• Mogelijkheid: besturen van swv’en visiteren elkaar en resultaat scan dient 
als start van het visitatiegesprek



Bronnen

• Onderzoekskader inspectie swv’en 2017

• Inhoud landelijk verantwoordingsplatform voor swv’en

• Top 10 kenmerken van succesvolle swv’en
• zoals geformuleerd tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van swv’en

• Interne notities VO-raad bestuurlijke samenwerking passend onderwijs

• Governance samenwerkingsverbanden passend onderwijs, NRO 

• Aanzet tot een Code Goed Bestuur voor swv’en passend onderwijs 
(Marieke Dekkers) 

• Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder 
(Marieke Dekkers en Nicole Teeuwen) 



Inhoud scan

• Stellingen over 
• formele processen, zoals het vertalen van een visie in doelstellingen, samenwerking met gemeenten

• informele processen, zoals ervaren van vertrouwen, oog hebben voor anderen 

• Kwaliteitsstandaarden van het inspectietoezicht geïntegreerd onderdeel 
• Te gebruiken in voorbereiding op een inspectiebezoek



Technische opzet van scan

• Inhoud van de scan is ‘dynamisch’ en aan te passen op basis van de 
specifieke behoeften swv

• In de rapportage van de resultaten van de ingevulde scan o.a.:  
• de antwoorden van verschillende groepen respondenten van elkaar te onderscheiden

• de spreiding van de gegeven antwoorden per groep te zien

• eventuele verschillen in beleving tussen verschillende groepen te zien

• de top 10

• hoogst en laagst gewaardeerde items

• grootste verschillen in beleving

• ‘?’ het vaakst ingevuld



Verdere ontwikkeling





Kwaliteit

• Kwaliteit van passend onderwijs 

• Ontwikkelgroep kwazo: wat is kwaliteit? 

• Samenwerkingsverbandenopdekaart.nl: wat laten we zien? 

• Bestuursscan: wat is bestuurlijk perspectief op kwaliteit? 

• Ontwikkelgroep stapeling effecten: hoe helpt een kwaliteitskader? 



Context



Perspectieven op kwaliteit



Doelen ontwikkelgroep kwazo
1. Toetsen eigen kwaliteitszorg

2. Hoe bewaak je diepgang en focus op de echte inhoud? 
• Wat is een passende plek? 

• Wanneer zijn we tevreden? 

3. Hoe vertel je het echte verhaal over Passend onderwijs, het verhaal 
achter de data? 



Conclusies 
• Is afgelopen 5 jaar veel (incrementeel) ontwikkeld

• Veelal niveau 2 kwaliteitszorg: kwaliteitsactiviteiten zijn in cyclus 
uitgezet en afgestemd op de plancyclus

• Veel verschillende systemen, zelf wiel aan het uitvinden

• Verschil in 
• gehanteerde modellen (INK domeinen, kpi’s, ksf’en, etc.) 

• koppeling met dashboard

• mate waarin georiënteerd op wettelijke taak/ inspectiekader

• oriëntatie op eigen beleidsplannen

• intensiteit richting scholen (o.a. o.b.v. omvang swv) 



Actuele uitdagingen
• Swv als netwerk 

• Zicht op kwaliteit en doelrealisatie scholen 

• Scholen meenemen en activeren

• Stimulerende gesprekken met scholen 

• Collegiale visitaties

• Innovatie bevorderen

• Tevredenheid meten 

• Relevante aspecten zichtbaar en betekenisvol maken



Inzichten 
• Maatschappelijke opdracht > wettelijke opdracht 

• Eigen visie, beleid, doelstellingen
• Data (meetbaar) en Verhaal (merkbaar) van belang

• Bureau = futiliteiten, proces, inspectietoezicht

• Focus op netwerk 
• Zicht op kwaliteit scholen
• Gericht op ontwikkeling stimuleren (vs verantwoorden/ controle) 
• Kwalitatief
• Transparantie en vertrouwen
• Gesprek met de scholen is cruciaal 

• Inrichting van het swv en de manier waarop verantwoordelijkheden 
zijn belegd, zijn mede bepalend voor opvatting over kwaliteit en 
resultaten 
• Werkbaarheid (bijv. i.r.t. omvang swv en aantal scholen) essentieel 



Kwaliteitskwadranten swv



Waar kijk je naar?



Een kader voor kwaliteit

• Verantwoorden
• Over besteden van middelen
• Over behalen van doelen 
• Aan de inspectie
• Aan elkaar

• De kwaliteit van elke school draagt bij aan de kwaliteit van het swv

• Een vrijplaats voor innovatie ontstaat niet vanzelf 

• Links en rechts vragen om verschillende instrumenten

• Kwaliteit is geen op zichzelf staand programma



Bestuurlijke samenwerking

Scan Passend onderwijs



Achtergrond

• Kwaliteit bestuurlijke samenwerking belangrijke randvoorwaarde voor 
het slagen van passend onderwijs

• Ontwikkeling bestuurlijke scan om het gesprek over passend 
onderwijs op bestuursniveau te ondersteunen

Proces

• Eerste opzet 

• Bespreking in gremia raden en groep 
betrokkenen bij swv’en

• Inhoudelijk ontwerp scan  



Uitgangspunten 

• Zelfevaluatie om gesprek over kwaliteit van processen en samenwerking te 
ondersteunen 
• Werking gelijk aan bestaande scholenscan passend onderwijs

• Bedoeld voor bestuur, management en deelnemende besturen swv’en po 
en vo 

• Gericht op beleving van processen
• Aanvullend aan landelijke verantwoordingsplatform (gericht op gerealiseerde 

kwaliteit en opbrengsten)
• Kwaliteitsstandaarden van het inspectietoezicht geïntegreerd onderdeel 

• Te gebruiken in voorbereiding op een inspectiebezoek

• Mogelijkheid: besturen van swv’en visiteren elkaar en resultaat scan dient 
als start van het visitatiegesprek



Bronnen

• Onderzoekskader inspectie swv’en 2017

• Inhoud landelijk verantwoordingsplatform voor swv’en

• Top 10 kenmerken van succesvolle swv’en
• zoals geformuleerd tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van swv’en

• Interne notities VO-raad bestuurlijke samenwerking passend onderwijs

• Governance samenwerkingsverbanden passend onderwijs, NRO 

• Aanzet tot een Code Goed Bestuur voor swv’en passend onderwijs 
(Marieke Dekkers) 

• Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder 
(Marieke Dekkers en Nicole Teeuwen) 



Inhoud scan

• Stellingen over 
• formele processen, zoals het vertalen van een visie in doelstellingen, samenwerking met gemeenten

• informele processen, zoals ervaren van vertrouwen, oog hebben voor anderen 

• Kwaliteitsstandaarden van het inspectietoezicht geïntegreerd onderdeel 
• Te gebruiken in voorbereiding op een inspectiebezoek



Een voorbeeld

Kwaliteitscultuur 

• Aangesloten schoolbesturen spreken elkaar aan op het nakomen van de 
afspraken in het ondersteuningsplan. 

• Het bestuur van het samenwerkingsverband spreekt de schoolbesturen aan op 
het nakomen van de afspraken in het ondersteuningsplan. 

• Data-analyse in het samenwerkingsverband is gericht op van elkaar leren. 

• De doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn bekend in de scholen. 

• De afspraken die zijn gemaakt om de doelstellingen te realiseren zijn bekend op 
de scholen. 

• Het samenwerkingsverband voldoet aan de verantwoordelijkheid voor het 
bewaken van kwaliteit van het onderwijs op het opdc. (indien van toepassing) 



Technische opzet van scan

• Inhoud van de scan is ‘dynamisch’ en aan te passen op basis van de 
specifieke behoeften swv

• In de rapportage van de resultaten van de ingevulde scan o.a.:  
• de antwoorden van verschillende groepen respondenten van elkaar te onderscheiden

• de spreiding van de gegeven antwoorden per groep te zien

• eventuele verschillen in beleving tussen verschillende groepen te zien

• de top 10

• hoogst en laagst gewaardeerde items

• grootste verschillen in beleving

• ‘?’ het vaakst ingevuld



Verdere ontwikkeling



In gesprek..

Inzet scan 
• Wanneer en hoe zou u de scan in willen 

zetten?
• Wat zou inzet van de scan op moeten 

leveren? 

Belangrijke thema’s
• Wanneer/ op welke thema’s wordt 

bestuurlijke samenwerking echt spannend? 
• Waar gaat het dan om? 
• Wat is gewenst gedrag? Hoe ziet dat eruit? 


