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1 . INLEIDING
Op 10 december 2018 voerden wij een gesprek met het bestuur van
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen
over het traject dat is ingezet om de kwaliteit te verbeteren op de
standaarden kwaliteitszorg (KA1) en kwaliteitscultuur (KA2).
Dit traject is gestart nadat uit het vierjaarlijks onderzoek op 21 februari
2018 bleek dat de kwaliteit op genoemde standaarden onvoldoende
is. Wij hebben met het bestuur afspraken gemaakt over het
verbeteren van de kwaliteit.
In dit verslag geven we de bevindingen weer van de voortgang van het
herstel en de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur. Tot slot
beschrijven we het vervolgtoezicht.
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2 . RESULTATEN
Algemeen beeld
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft de kwaliteitszorg
voortvarend opgepakt. Een aantal notities zijn voorafgaande aan het
voortgangsgesprek aan ons opgestuurd. Naast het jaarplan 2018-2019
betrof dat de notities over het kwaliteitsbeleid, de implementatie
daarvan en een notitie over de evaluatie van het ondersteuningsplan.
Een belangrijk onderdeel in de kwaliteitszorg is het gesprek dat het
bestuur van het samenwerkingsverband houdt met de
schoolbesturen. Er is een gespreksformat ontwikkeld dat moet leiden
naar betekenisvolle informatie. De inspectie constateert dat de eerste
stappen in de kwaliteitscyclus gezet zijn. De gegevens en informatie
die het bestuur ophaalt leiden volgend schooljaar tot concrete doelen.
Parallel aan het traject over de kwaliteitszorg laat het
samenwerkingsverband een onafhankelijk extern onderzoek
doen naar de inhoud en kwaliteit van de extra ondersteuning. Dit met
het oog op een nieuw ondersteuningsplan.
Het samenwerkingsverband heeft een overzichtelijk jaarplan
opgesteld waarin de doelen zijn beschreven. Een mogelijke aanvulling
is de indicator 'wanneer tevreden'.
Verder is de onduidelijkheid over de termijnen voor afgifte van
toelaatbaarheidsverklaringen besproken. Het samenwerkingsverband streeft er naar om een aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverklaring binnen acht weken af te handelen.
De toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring valt onder de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet noemt in artikel 4:13 een
periode van acht weken voor afgifte redelijk, waarbij er geen rekening
wordt gehouden met vakantieperiodes. Ook biedt deze wet in artikel
4:15 lid 1 onder a ruimte om de termijn op te schorten in het geval het
samenwerkingsverband niet voldoende informatie heeft om een
besluit te kunnen nemen. In dat geval vraagt het
samenwerkingsverband de benodigde informatie op en gaat de
termijn weer lopen wanneer de informatie is ontvangen. Tot slot is het
volgens artikel 4:14 lid 3 Awb mogelijk om, indien het
samenwerkingsverband niet in staat is binnen acht weken een besluit
te nemen, deze termijn te verlengen. In dat geval geeft het
samenwerkingsverband tijdig aan de aanvrager aan dat het niet
binnen acht weken lukt en vermeldt daarbij binnen welke redelijke
termijn het samenwerkingsverband wel een besluit zal nemen. Hierbij
bestaat wel de mogelijkheid dat de aanvrager het
samenwerkingsverband in gebreke stelt als het besluit niet binnen
acht weken is genomen.
De termijnen in de ontvangstbevestiging, die het
samenwerkingsverband gebruikt, zijn dan ook correct.
Het samenwerkingsverband heeft een commissie ingericht die zich
bezig gaat houden met de effectiviteit van governance in het
samenwerkingsverband. De commissie bestaat uit drie
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schoolbestuurders, de onafhankelijk voorzitter van de algemene
ledenvergadering en de directeur-bestuurder. De besluitvorming over
dit onderwerp zal aan het eind van dit schooljaar plaats vinden.
De inspectie ontvangt nog de notitie 'Verantwoording middelen
2017-2018 regulier onderwijs' van het samenwerkingsverband.

Voortgang afspraken
In onderstaande tabel staan de afspraken uit het toezichtplan die van
toepassing zijn op de afgelopen periode. Per afspraak staat
aangegeven in welke mate de afspraak is nagekomen.

Afspraken voortgangsbewaking

Evaluatiemiddel

Resultaat

KA1 Kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband
beschrijft de beoogde en bereikte
kwantitatieve resultaten
WPO, artikel 18a.

Het bestuur bespreekt tijdens een
voortgangsgesprek in het najaar van
2018 de opbrengsten en uitkomsten
van het kwaliteitszorgsysteem.

nagekomen

KA2 Kwaliteitscultuur
Een intern toezichthouder of een lid
van het intern toezichthoudend
orgaan functioneert onafhankelijk
van het bestuur
WPO, artikel 17b lid 2.

Het bestuur ziet toe op de inrichting
van onafhankelijk toezicht en stuurt
een korte notitie over de
positiebepaling
schoolbestuurbestuur
samenwerkingsverband en raad van
toezicht aan de inspectie.

Tijdens een volgend vierjaarlijks
onderzoek zal de inspectie zich laten
informeren over de stand van zaken
ten aanzien van de inrichting van het
onafhankelijk toezicht.
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3 . VERVOLG
Wij hebben vastgesteld dat er voldoende voortgang zit in het ontwikkelingstraject. Tijdens een volgend kwaliteitsonderzoek besteden
we aandacht aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur.
Het samenwerkingsverband heeft dan een beter beeld of doelen
bereikt en resultaten gehaald zijn.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

