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Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling 

en geleerde lessen in coronatijd’

Deel 1.

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut



Programma
Deel 1. 

09.05 – 10.35 Presentatie Janneke van Hardeveld, Inspectie van het Onderwijs

09.35 – 10.05 Presentatie Wim van Starrenburg, OPDC Rotterdam

10.05 – 10.40 In digitale groepen uiteen voor uitwisseling

10.40 – 11.00 Plenaire terugkoppeling 

Deel 2. 

11.15 – 11.20 Welkom, door Bea van Heukelom, Steunpunt Passend Onderwijs

11.20 – 11.35 Introductie onderwerpen voor onderlinge uitwisseling

11.35 – 12.20 In digitale groepen uiteen voor uitwisseling

12.20 – 12.30 Plenaire terugkoppeling en afsluiting



Presentatie Janneke van Hardeveld

Inspectie van het Onderwijs



Hoe kijkt de 
inspecteur naar 
OPDC’s?

7 oktober 2020



Wat komt aan bod in deze presentatie?

1. Welke vragen heb je?

2. De opdracht van de onderwijsinspectie

3. Hoe doen wij onderzoek?



Welke vragen heb je over het werk van de onderwijsinspectie?

Stel je vragen in het chatkanaal.



De opdracht van de onderwijsinspectie

Opdracht: Het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van 
het onderwijs. 

Missie: “Effectief toezicht voor beter onderwijs”

Kenmerken van het onderwijstoezicht:

- Bestuursgerichte aanpak (bij OPDC: bestuur van het swv)

- Risicogericht op schoolniveau

- 4jaarlijks onderzoek bestuur en scholen

- Onderzoeken worden vrijwel altijd aangekondigd

- Rapporten van bevindingen zijn openbaar

- Stelseltoezicht (Staat van het onderwijs) naast 
instellingstoezicht



Hoe doen wij onderzoek

Elk swv wordt eens in de vier jaar onderzocht:

- Kwaliteitszorg van het bestuur

- Dekkend netwerk

- Ondersteuningsplan

- OOGO en verantwoording

- Financieel beheer 

- Kwaliteit van het OPDC onderzoeken

- Evt. kwaliteit van het dekkend aanbod verifiëren 

in reguliere scholen

Onderzoek door een inspecteur swv en een 

inspecteur vo of po.

Financieel 
beheer Onderwijs-

resultaten

Kwaliteitszorg 
en ambitie Onderwijs-

proces

Schoolklimaat
en veiligheid



Hoe doen wij onderzoek

Het samenwerkingsverband (swv) is verantwoordelijk voor een dekkend 
onderwijsaanbod in de regio. 

We onderzoeken of het aanbod, zoals beschreven in het ondersteuningsplan 
dekkend is en uitgevoerd

wordt. OPDC is daar onderdeel van.

We onderzoeken of het bestuur zicht heeft

op de kwaliteit van passend onderwijs. 

En of het zijn verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het OPDC.  

Financieel 
beheer Onderwij

Kwaliteitszo
Onderwi

Schoolklim



Hoe doen wij onderzoek

In onderzoeken op schoolniveau zijn de hoofdvragen:

1. Zijn de leerlingen veilig? → OPDC

2. Leren ze genoeg? → school van herkomst

3. Krijgen ze goed les? → OPDC

4. Is er zicht op hun ontwikkeling? →OPDC

5. Is de kwaliteitszorg op orde? →swv

Gebaseerd op WVO, WPO.

Zie ook: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/

Financieel 
beheer Onderwijs-

resultaten

Kwaliteitszorg 
en ambitie Onderwijs-

proces

Schoolklimaat
en veiligheid

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2020/06/22/onderzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-het-voortgezet-onderwijs


Waarderingskader opdc’s
Ononderbroken ontwikkeling van de leerling staat centraal.

Maar de ontwikkeling van lln op een OPDC is hoe dan ook onderbroken!

Wat willen we zien?

- Dat de school van herkomst betrokken blijft

- Dat het OPDC gebruik maakt van de reeds bekende informatie (opdracht bij overdracht van dossier)

- Dat interventies doelgericht zijn

- Dat interventies tijdig geëvalueerd en bijgesteld worden

- Dat het dossier goed bijgehouden wordt t.b.v. terugkeer naar regulier

- Dat er in principe geen concessies gedaan worden aan het niveau

- Effectieve samenwerking met partners

Kortom: een beredeneerd aanbod, gericht op terugkeer, dat doorlopend geëvalueerd wordt. 

School moet niet de stagnerende factor zijn in de ontwikkeling van de jongere. 



Waarderingskader OPDC’s

Hoe zit het met inspraak van leerlingen en ouders?

De leerling betrekken bij het stellen van doelen in zijn leerproces helpt om die doelen te 
halen. Maar, dit is geen wettelijk vereiste voor minderjarige lln.

De ouders moeten betrokken worden bij het OPP. De Wet vraag dat zij instemmen met het 
handelingsdeel van het OPP → ondertekenen.

Als ouders niet tekenen moet er wel doorgegaan worden met bieden passend onderwijs 
(ouders kunnen daarvoor gebruik maken van bezwaar). 

Als ouders (blijven) weigeren dan vervalt (uiteindelijk) zorgplicht voor school.



Waarderingskader OPDC’s

Hoe zit het met onderwijstijd?

Voor OPDC’s gelden dezelfde regels rond onderwijs-

tijd als voor reguliere scholen. 

Soms is een zorgvraag voorliggend en kan een leerling minder onderwijstijd ‘aan’. →

afwijking onderwijstijd aanvragen op grond van OPP. 

Bij toekenning mag een leerling gedurende een jaar minder onderwijs volgen, mits er 
sprake is van een ingroeiplan in het OPP. Dit is geregend in de Variawet. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-
voor-leerlingen-met-een-beperking

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/223280093998439645/&psig=AOvVaw3xOFmLjCgEpK0ER6iIfi3m&ust=1601132499453000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCemcHJhOwCFQAAAAAdAAAAABAo


Waarderingskader OPDC’s

Hoe zit het met de verblijfsduur?

Een PO leerling mag maximaal ½  jaar naar het OPDC

Specifiek voor het PO: het onderwijs moet worden gegeven voor leraren die voldoen aan de 
bevoegdheids- en bekwaamheidseisen (WPO, art. 3 en 32a)

Een VO leerling mag maximaal 2 jaar naar het OPDC.

Specifiek voor het VO: na drie maanden moeten de vakken worden gegeven door docenten 
die voldoen aan de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen(WVO, art. 2a). 



Kortom

OPDC’s vallen onder het toezicht op de Samenwerkingsverbanden.

Voor OPDC’s is de regelgeving voor regulier onderwijs van toepassing WVO, WPO, Variawet, 
onderliggende regelgeving.

Maak beredeneerde keuzes om een ononderbroken ontwikkeling van de leerling te 
bewerkstelligen.

Leg die keuzes vast.



Terugblik

Vragen beantwoord? Nieuwe vragen ontstaan?

j.vanhardeveld@owinsp.nl d.verweij@owinsp.nl

mailto:j.vanhardeveld@owinsp.nl
mailto:d.verweij@owinsp.nl


OPDC Rotterdam
Sturen op kwaliteit

Wim van Starrenburg



Korte geschiedenis

• Van spijbelopvang naar OPDC

• Eenheid Zorg

• Integratie onderwijs (LMC) en jeugdhulpverlening (Enver)

• Samenwerkingsverband Koers VO 



Doelgroep en doel

• Het OPDC is bedoeld voor leerlingen uit het regulier voortgezet 
onderwijs die tijdelijk ondersteuning nodig hebben die de school zelf 
niet kan bieden. Er moet daarbij sprake zijn van behoefte aan 
ondersteuning op meerdere terreinen, onderwijs én niet-
onderwijsproblematiek. 

• Uitgangspunt is dat een leerling, na verblijf op het OPDC, terugkeert 
in het reguliere onderwijs. De reguliere school blijft dan ook 
verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van de leerling. 



Betrokken partners



Kwaliteiten OPDC Rotterdam

• Breed gedragen pedagogisch klimaat

• Bevoegde én zeer bekwame docenten

• Integratie onderwijs en jeugdhulpverlening

• Agressie Reductie Training (ART)

• Hoge tevredenheidsscores leerlingen, ouders en scholen

• Ondersteuning door en afstemming met samenwerkingsverband



Resultaten

Cliënttevredenheid en bezetting



Bevindingen inspectie

Samenwerkingsverband stuurt onvoldoende op:

• Kwaliteit onderwijs op OPDC

• Samenwerking tussen scholen en OPDC



Kwaliteitsafspraken

Didactische ontwikkeling 
(Hoe meten we wat het OPDC heeft toegevoegd aan de didactische ontwikkeling van de leerling?)

• Het OPDC gebruikt Studyflow/Spark

• Betere uitwisseling van informatie tussen school en OPDC aan begin 
en einde van traject met OPP, monitoring en vastleggen gegevens



Kwaliteitsafspraken

Gedragsontwikkeling leerlingen 
(Hoe meten we wat het OPDC heeft toegevoegd aan de sociaal emotionele ontwikkeling en sociaal 
maatschappelijke competenties van de leerling?)

• Tevredenheidsmeting onder leerlingen, ouders en scholen bij einde 
traject

• Weekevaluaties die wekelijks naar ouders en scholen worden 
gestuurd



Kwaliteitsafspraken

Kwaliteit docenten 
(Hoe meten we wat de competenties zijn van de docenten qua didactisch handelen en het creëren 
van een goed pedagogisch klimaat?)

• Inzet DOT door leerlingen en collega’s

• Tevredenheidsmeting (zie hiervoor)

• Informatie/signalen uit plaatsings- en eindgesprek op het OPDC met 
leerling, ouders en school



Kwaliteitsafspraken

Vervolgsucces leerlingen 
(Hoe meten we in hoeverre het OPDC bijdraagt aan het toekomstperspectief van een leerling?)

• Vervolgonderzoek onder leerlingen en verzamelen van 
uitstroomgegevens en uitstroomsucces in het kader van de 
doelstelling



Kwaliteitsafspraken

Samenwerking OPDC en scholen 
(Hoe meten we hoe de samenwerking tussen aanleverende scholen en het OPDC verloopt?)

• Feedbackformulieren waarin het OPDC de samenwerking met school 
evalueert

• Tevredenheidsmeting onder scholen

• Informatie/signalen uit plaatsings- en eindgesprek

• Informatie/signalen uit schoolbezoeken van Koers VO



Kwaliteitsafspraken

• PDCA-cyclus

• Jaarverslag met alle kwaliteitsresultaten, data, samenwerking met 
Koers VO en Enver, huisvesting, financiën en aanbevelingen

• Adviesraad samenwerkingsverband



Tot slot

Complimenten van inspectie:

De inspectie gaf eind juni aan zeer onder de indruk te zijn hoe de 

OPDC’s Rotterdam zich hebben opgesteld tijdens de coronacrisis en 

ook hoe zij weer zijn doorgestart na 4 juni 2020. Veel lof was er voor 

alle medewerkers m.b.t. hun inzet en betrokkenheid naar de leerlingen 

en ouders toe. Ook de onderlinge samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdzorg werd geroemd.



Uiteen in groepen
Gespreksgroep 1.1 met de Inspectie van het Onderwijs

Gespreksgroep 1.2 over kwaliteitsbeleid

>> Laat de pagina met de livestream aan staan en klik op de Microsoft 

teams uitnodiging om deel te nemen aan het groepsgesprek. Om 10.40 uur 

gaat de livestream verder.



Terugkoppeling

• Belangrijkste gesprekspunten

• Reacties via de chat



Webinar bovenschoolse
voorzieningen

Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen 
in coronatijd – Deel 2.





Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling 

en geleerde lessen in coronatijd’

Deel 2.

Bea van Heukelom, Steunpunt Passend Onderwijs



Programma
Deel 2. 

11.20 – 11.35 Introductie onderwerpen voor onderlinge uitwisseling

samenwerken leerplicht, noodopvang, afstandsonderwijs

11.35 – 12.20 In digitale groepen uiteen voor uitwisseling

12.20 – 12.30 Plenaire terugkoppeling en afsluiting



Leerplicht



Noodopvang



Afstandsonderwijs



Uiteen in groepen
Gespreksgroep 2.1 samenwerken met leerplicht 

Gespreksgroep 2.2 afstandsonderwijs

Gespreksgroep 2.3 noodopvang

>> Laat de pagina met de livestream aan staan en klik op de Microsoft teams 

uitnodiging om deel te nemen aan het groepsgesprek. Om 12.20 uur gaat de livestream 

verder.



Terugkoppeling

• Belangrijkste gesprekspunten

• Reacties via de chat



Vervolg

• Openstaande vragen en interessant materiaal

• Terugkijken webinar


