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De Inspectie van het Onderwijs bezoekt elk bestuur van een samenwer-
kingsverband in Nederland minstens één keer in de vier jaar. Dit jaar 
was het bestuur van ‘Stichting regionaal samenwerkingsverband voor 
passend voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland’ (RSV PVO) 
aan de beurt. Onder deze stichting valt het samenwerkingsverband 
passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten 
Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (alleen het deel 
met postcode 5595 tot en met 6029), ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten’, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven 
en Waalre. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid 
van passend onderwijs aan in totaal 29.000 leerlingen. 

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een samenwerkings-
verband van voldoende kwaliteit en of het bestuur genoeg geld heeft 
om ook in de toekomst goede samenwerking rond passend onderwijs 
te blijven verzorgen. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden. 
Ook hebben we onderzocht of het bestuur weet hoe het gaat met de 
kwaliteit van passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder 
hebben we gekeken hoe het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende 
passend onderwijs op de scholen beschikbaar blijft.

Wat gaat goed?
Het samenwerkingsverband heeft de perikelen in de opstartfase 
rondom passend onderwijs achter zich gelaten. Bij deze start vonden 
de aangesloten schoolbesturen dat er onvoldoende rekening werd 
gehouden met de specifieke situatie van Eindhoven en omgeving. 
Ondanks de onveranderde opvatting realiseren de schoolbesturen op 
een positieve manier de extra ondersteuning voor leerlingen. De 
directeur van het samenwerkingsverband speelt hierbij een belangrijke 
rol. Hij legt verbindingen, zoekt naar draagvlak en legt taken en 
bevoegdheden daar waar ze thuis horen. 
Ook op het gebied van het indiceren gaan de zaken zoals is afgesproken. 
De structuur en digitale werkwijze die de permanente commissie 
leerlingenzorg (pcl) heeft, neemt de bureaucratie weg. 
De scholen ontvangen de door het samenwerkingsverband toegekende 
middelen via een beschikking. Hierin staat het beoogde doel en de 
wijze van de verantwoording vermeld. De beschikkingen vormen de 
basis voor het overleg van het samenwerkingsverband en de scholen. 
Op deze manier probeert het samenwerkingsverband vorm te geven 
aan de verantwoording van middelen. 

VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 
SAMENWERKINGSVERBAND
Onderzoeksnummer: 292330

Het onderzoek is uitgevoerd bij Stichting 
regionaal samenwerkingsverband voor 
passend voortgezet onderwijs Eindhoven 
en Kempenland
Bestuursnummer: 21640

Uitvoeringsperiode onderzoek: 
30 november en 7 december 2016

Datum definitief rapport: 9 mei 2017

Samenvatting

inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek



 
 

3/13

Wat moet beter?
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er in het samenwerkings-
verband enkele leerlingen thuiszitten. Het gaat om leerlingen die een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van de pcl hebben ontvangen maar 
door plaatsgebrek thuiszitten. Hoewel het samenwerkingsverband 
afspraken met de verwijzende en ontvangende school gemaakt heeft, 
blijken deze afspraken niet te zijn nagekomen. Hierdoor is er niet voor 
iedere leerling een passende plaats op school. Direct na het inspectie-
onderzoek heeft de directeur de afspraken bij plaatsing van leerlingen 
met een tlv verder aangescherpt om zo te voorkomen dat deze situatie 
zich opnieuw kan voordoen. 
Verder constateerden we bij de bestudering van de dossiers dat een 
aantal onderzoeksgegevens gedateerd zijn en niet de huidige situatie 
van de leerling beschrijven. De inzet van de juiste tweede deskundige, 
nodig bij aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen, heeft het 
samenwerkingsverband op basis van het kwaliteitsonderzoek aangepast.

Wat kan beter?
De basisondersteuning is een belangrijke pijler van het samenwerkings-
verband. De basisondersteuning vormt het uitgangspunt voor het sop 
van elke school. Tijdens het onderzoek constateerden we dat deze sop’s 
geen weergave zijn van het werkelijke aanbod en de basisondersteuning 
erg globaal is geformuleerd. 
Het samenwerkingsverband wil de ambulante begeleiding en traject-
begeleiding in de komende vijf jaren afbouwen. Maar betrokkenen in 
het samenwerkingsverband melden ons dat deze begeleiding een 
onmisbare schakel is in de extra ondersteuning. Het is voor de 
inspectie onduidelijk hoe het samenwerkingsverband met dit dilemma 
om wil gaan en de expertise van de ambulante begeleiding een plek wil 
geven in de basisondersteuning.
Het samenwerkingsverband geeft aan dat de ondersteuningsplanraad, 
met daarin ouders en onderwijsgevenden, een belangrijke rol in de 
beleidsbepaling speelt, maar functioneert onvoldoende. Een van de 
oorzaken is het veel te grote aantal leden van de raad. Het samenwer-
kingsverband heeft baat bij een goed functionerende en kritische raad 
en we wijzen het samenwerkingsverband dan ook op zijn verantwoor-
delijkheid hiervoor. Een heroriëntatie op de grootte, de rol en het 
functioneren van de ondersteuningsplanraad is aan te bevelen.
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van ‘Stichting regionaal samenwerkingsverband voor passend 
voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland’ (RSV PVO). De 
centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de 
inspectie is:

Zorgt het bestuur voor voldoende kwaliteit van het samenwerkingsverband en voor 
deugdelijk financieel beheer? 

Onderliggende vragen zijn:
1.  Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 

uitvoering van zijn taken in de regio? Kernvraag is of het bestuur 
voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra 
ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplaats 
beschikbaar heeft.

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties?
3. Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek naar deze deelvragen is daarmee gericht op de standaar-
den binnen de kwaliteitsgebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer. Hierbij merken we op dat het gebruikte 
waarderingskader nog niet vigerend is ten tijde van het kwaliteitson-
derzoek. De beoordelingen in dit rapport moeten dan ook worden 
gezien vooruitlopend op het in werking treden van het waarderingska-
der per augustus 2017.

Werkwijze
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het 
gaat bijvoorbeeld om het bestuursverslag, het ondersteuningsplan, het 
strategisch beleidsplan, financiële gegevens, resultaatsgegevens en 
signalen.

We hebben daarnaast op locatie enkele aanvragen voor toelaatbaarheid 
tot speciale voorzieningen bekeken en rondetafelgesprekken gevoerd 
met betrokkenen. Verder zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, met 
de directeur van het samenwerkingsverband en met leden van het 
managementteam.

Onderzoeksactiviteiten
Op de eerste dag van het onderzoek, 30 november 2016, voerden wij 
een aantal rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van 
verschillende geledingen binnen het samenwerkingsverband. Dit 
betrof een groep ouders, een aantal leraren en ondersteuningscoördi-
natoren, en een selectie directeuren en teamleiders uit scholen voor 

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek



 
 

6/13

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hoewel de 
ondersteuningsplanraad niet apart was uitgenodigd namen wel enkele 
leden daarvan deel aan de gesprekken, vanuit hun rol als ouder of als 
teamlid uit de scholen.

Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal:
-  Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 

dagelijkse praktijk?
-  Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband en 

welke concrete ervaringen hebt u ermee?
- Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken krijgen?

Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de directeur het 
definitieve onderzoeksplan vast voor de tweede dag van het onderzoek 
op 7 december 2016. Het bestuur heeft daarbij twee specifieke 
onderwerpen benoemd, namelijk ‘detacheren binnen het samenwer-
kingsverband’ en ‘de houdbaarheid van de verevening’. Het eerste 
gesprek op de tweede dag ging vooral over de kwaliteitszorg en ambitie 
van het samenwerkingsverband, inclusief de ondernomen activiteiten 
om de geschetste problemen bespreekbaar te maken.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande gesprekken. 
Ten slotte is afgesproken dat wij desgewenst op een latere datum het 
eerder aan het verband toegezonden conceptrapport van dit kwaliteits-
onderzoek en de conceptreactie daarop van het samenwerkingsver-
band (hoofdstuk 3 van deze rapportage), zullen bespreken met het 
bestuur en de directeur.

Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het inspectieonderzoek, 
geven we in het volgende hoofdstuk de oordelen en conclusies van het 
onderzoek en lichten die nader toe. In paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2 
geven we ook de hoofdconclusie weer. 
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van het bestuur op het onderzoek 
en de rapportage opgenomen.
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In dit hoofdstuk geven we onze onderzoeksuitkomsten weer op 
bestuursniveau, dat wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de 
gebieden Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

2.1 Conclusie

Wij komen tot de conclusie dat het bestuur van ‘Stichting regionaal 
samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven 
en Kempenland’ (SRV PVO) op de gehanteerde standaarden een 
zodanige kwaliteit weet te realiseren dat op die standaarden het 
oordeel voldoende van toepassing is. 

Bij ‘Verantwoording en dialoog’ (KA3) merken we op dat het samen-
werkingsverband een aantal kritische prestatie indicatoren (kpi) heeft 
geformuleerd die vertaald zijn in activiteiten. De activiteiten die 
voortkomen uit deze indicatoren zijn opgenomen in het herziene 
ondersteuningsplan. Een overzicht in de vorm van een verbeterplan of 
een activiteitenplan ontbreekt echter. Toch beoordelen we op basis van 
de toelichting van de directeur de verantwoording en dialoog als 
voldoende.
Verder geeft het bestuur aan dat de vereveningstaakstelling zorgen 
blijft baren. Gezien de problematiek van Eindhoven en omgeving 
vraagt het bestuur zich af of de verevening houdbaar is en mogelijk 
uitvoering ervan leidt tot afbraak wat in het samenwerkingsverband is 
opgebouwd.

In de volgende paragrafen vatten we onze oordelen samen in tabellen 
en geven we een toelichting.

2.2 Resultaten

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het samenwer-
kingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een passende 
onderwijsplaats beschikbaar heeft. Aan de hand van de standaard 
‘Resultaten’ hebben we dat onderzocht. In de volgende tabel staat ons 
oordeel.
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Wat zijn resultaten betreft, heeft het samenwerkingsverband stappen 
voorwaarts gezet, waarbij we opmerken dat het samenwerkingsver-
band de verantwoordelijkheid bij scholen legt, waardoor het samen-
werkingsverband niet altijd bij de betrokken ouders in beeld is. Bij de 
schoolbesturen zien we een grote bereidheid om samen te werken. 
De ondersteuningscoördinator van de school heeft korte lijnen naar 
het samenwerkingsverband. Tegelijkertijd constateren we dat er basale 
kennis van bepaalde problematiek nog ontbreekt bij de leraren. Het 
versterken van de ondersteuningsstructuur bij de scholen verdient dan 
ook aandacht; zeker ook met het oog op de afbouw van ambulant 
begeleiding in de komende vijf jaar. 
Het schoolondersteuningsprofiel van de scholen is niet altijd op de 
realiteit gebaseerd. Een aantal scholen is terughoudend bij het 
beschrijven van hun mogelijkheden om niet te veel leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte aan te trekken. Ook de detacherings-
overeenkomsten die scholen onderling sluiten en een terugkeer-
garantie in geval van het uitblijven van successen bij een leerling, zijn 
in onze ogen niet wenselijk. 
Het aantal leerlingen dat een toelaatbaarheidsverklaring door de pcl is 
toegewezen, neemt toe. Door deze toename is er druk op de capaciteit 
van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en zou een (onrechtmatige) 
wachtlijst kunnen ontstaan. De wachtlijstproblematiek van leerlingen 
met een tlv heeft het samenwerkingsverband meteen na het inspectie-
bezoek opgelost. Na overleg met de directie van de school en na 
opschaling van de problematiek naar de verantwoordelijk bestuurder 
zijn de afspraken aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in directe 
plaatsing van de wachtlijstleerlingen op school en een structurele 
aanpassing in het administratieve systeem. De afgifte van een tlv is 
gekoppeld aan de daadwerkelijke plaatsing. Op deze manier verwacht 
het samenwerkingsverband een toekomstige wachtlijst te voorkomen. 
In het geval dat er geen plaats is op het vso, zullen de verwijzende school 
en het vso voor een passend maatwerktraject zorgen dat vastgelegd is in 
het ontwikkelingsperspectief (opp) van desbetreffende leerling. 
Mede door de basisschooladviezen is de keuze voor vmbo-basis en 
praktijkonderwijs niet altijd scherp. Het samenwerkingsverband 
onderzoekt of een tussenvoorziening voor deze doelgroep mogelijk-
heden biedt.
Door zich mede verantwoordelijk te maken voor Pleinschool Helder 
heeft het samenwerkingsverband een voorziening beschikbaar voor 
leerlingen met een autismespectrumstoornis. Vooralsnog zal het 
samenwerkingsverband de aanmeldingen bij Pleinschool Helder 
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monitoren en op basis daarvan beleidsvoornemens formuleren. Met 
het oog op de toename van leerlingen zal het samenwerkingsverband 
afspraken maken met aangrenzende samenwerkingsverbanden en/of 
scholen die gebruik willen maken van Pleinschool Helder.

Het samenwerkingsverband kent een Thuiszittersoverleg. Vanuit dit 
overleg kunnen trajecten worden geadviseerd richting onderwijs en 
arrangementen tussen onderwijs en jeugdhulp. 
Binnen het Thuiszittersoverleg worden eenduidige afspraken gemaakt 
over wie welke groep jongeren/leerlingen in beeld heeft, hoe deze in 
beeld is en wie eigenaar is van een dossier indien actie ondernomen 
moet worden richting onderwijs of jeugdhulp. In de praktijk werkt het 
overleg nog onvoldoende. Op basis van de ervaringen is een concept-
protocol opgesteld. Volgens de inspectie ontbreekt het nog aan 
daadkracht, waardoor er leerlingen thuiszitten in afwachting van een 
passende plek in het onderwijs en/of passende jeugdhulp. 

2.3 Kwaliteitszorg en ambitie

Het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van het samenwer-
kingsverband, komt voldoende overeen met het beeld van de inspectie. 
De afspraken in het ondersteuningsplan werken voldoende door tot op 
schoolniveau.

Om te kunnen sturen op de kwaliteit van de opbrengsten en activiteiten 
in het samenwerkingsverband, is kwaliteitszorg een belangrijk aspect. 
We stellen vast dat er op de verschillende niveaus en verantwoordelijk-
heden sprake is van breed gedragen ambities richting passend 
onderwijs, maar dat het zicht op de manier waarop die bereikt kunnen 
worden, nog onvoldoende concreet is. Dit blijkt uit de omschrijving 
van de basisondersteuning die van elke school verwacht mag worden 
en uit de schoolondersteuningsprofielen die de scholen hebben 
vastgesteld. Het gekozen decentrale model legt de verantwoordelijk-
heid voor en de verhoging van basisondersteuning bij de scholen. 
Dat veronderstelt duidelijkheid over de haalbaarheid van de extra 
ondersteuning en het erkennen van grenzen, zodat leerlingen tijdig 
ondersteuning kunnen ontvangen. Overigens geven scholen aan dat 
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het samenwerkingsverband een lage drempel kent en snel ondersteu-
ning biedt. 
Integrale ondersteuning vraagt ook goede kennis van de sociale kaart. 
Kennis die volgens ouders niet altijd voorhanden is. De scholen zien 
verschillen tussen de jeugdhulp van verschillende gemeenten. In 
praktijk blijkt dit echter mee te vallen. De ontwikkeling van onder-
wijs-zorgarrangementen vraagt nog wel de nodige aandacht. Bij 
realisatie van het concept ‘een-kind-een-plan’ blijkt het onderwijs niet 
altijd een participant.

Het samenwerkingsverband kent een taakstellend budget toe aan de 
scholen en monitort met veertien kritisch succesfactoren (ksf ’s) het 
effect daarvan. Twee ksf ’s zijn nog niet operationeel. Het beleid dat 
voortkomt uit deze ksf ’s staat in het ondersteuningsplan 2017-2020. Om 
het beleid transparanter te maken kan een verbeter- of activiteitenplan 
waarin de beleidsvoornemens op zijn genomen, ondersteunend zijn. 

2.4 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Tenzij sprake is van evident excessief 
ondoelmatige bestedingen, scharen wij financiële doelmatigheid 
onder het stimulerende toezicht. Wij geven dan ook geen oordeel over 
de financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen 
we beide als ‘voldoende’. Het financieel beheer is daarmee ‘voldoende’.

Continuïteit
Er is geen sprake van bevindingen die wijzen op een mogelijk financieel 
risico met gevolgen voor de continuïteit van het onderwijs op de korte 
of middellange termijn. Wij beoordelen de financiële continuïteit dan 
ook als ‘voldoende’.
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O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●



Rechtmatigheid
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen 
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie 
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van 
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 
gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
onderzoek hebben we geen gegevens gevonden die een positieve 
waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.5 Vervolgtoezicht

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband voldoende 
bestuurd wordt. Er zijn enkele verbeterpunten, zoals het maken van een 
overzicht van de verbeteractiviteiten. Verder komt het kwaliteitszorg  - 
s ysteem voldoende van de grond maar verdient verdere aanscherping.

Dit betekent dat de inspectie bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht op de kwaliteit (vooralsnog) niet afwijkt van de 
reguliere termijn van vier jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of 
urgente signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolg-
toezicht alsnog aan te scherpen. Dat geldt ook voor het toezicht op de 
financiën. Omdat het bestuur voldoet aan de standaarden van het 
aspect Financieel beheer is er op dit moment echter geen reden voor 
aangepast financieel toezicht.
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In zijn reactie d.d. 28 maart 2017 schrijft het bestuur: 

Het rapport van het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek geeft in de 
beoordeling reden tot tevredenheid. De opmerkingen, adviezen, etc. 
waar we als samenwerkingsverband ons in kunnen verbeteren zijn 
reeds voor een belangrijk gedeelte onderkend en opgenomen in de 
planning. 

Op enkele punten wil het dagelijks bestuur nog expliciet reageren:
-  In het ondersteuningsplan is opgenomen dat de komende vijf jaar 

gewerkt wordt aan verhoging van de expertise op het gebied van 
ambulante begeleiding van leerlingen binnen de scholen zodat het 
team van ambulant begeleiders afgebouwd kan worden. Het traject 
daartoe is reeds in gang gezet. Dit beleid is mede ingegeven door de 
forse negatieve verevening waardoor op termijn minder financiële 
middelen beschikbaar zijn. De inspectie geeft aan dat er nog 
onduidelijkheid is over de wijze waarop het dagelijks bestuur deze 
ambitie wil realiseren. Het dagelijks bestuur geeft het bevorderen van 
de kennis en expertise binnen de scholen een hoge prioriteit en wil 
daar fors op inzetten. De komende jaren zal regelmatig een realiteits-
toetsing plaatsvinden om te constateren in hoeverre de geformuleer-
de ambities gehaald worden. Op basis van voortschrijdend inzicht 
kan het dagelijks bestuur zich beraden op alternatieven die overigens 
moeten passen binnen de beschikbare financiële middelen. 

-  Het grote aantal leden van de ondersteuningsplanraad (opr) ziet de 
inspectie als een van de oorzaken van het onvoldoende functioneren 
van de opr. Het dagelijks bestuur deelt dit standpunt maar merkt op 
dat het aantal leden van een opr een verantwoordelijkheid is van de 
opr zelf. Overigens is dit punt inmiddels wel opgepakt en ligt er een 
plan klaar om het aantal leden van de opr aanzienlijk terug te brengen.

-  De inspectie constateert dat het thuiszittersoverleg nog onvoldoende 
werkt. Dit aandachtspunt is reeds opgenomen in het plan van 
aanpak. De afspraken omtrent dossierverantwoordelijkheid zullen 
efficiënter gemaakt worden. De relatie onderwijs – jeugdhulp is 
geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt om de afstemming met 
jeugdhulp te verbeteren. Omdat hier een omvangrijk gemeentelijk 
apparaat bij is betrokken, kost zo’n proces wel de nodige tijd. De 
inspectie adviseert om meer daadkracht te tonen. Die opmerking zal 
het bestuur ter harte nemen.
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 3.  Reactie van het bestuur
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Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000 
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