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Kwaliteit: wie doet wat?  
 
Het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 geeft uitvoering aan de Wet Passend Onderwijs. Voor de uitvoering van de (wettelijke) taken passend onderwijs 
heeft het samenwerkingsverband een missie, visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen opgenomen in het Ondersteuningsplan 2016-2020.  
 
Het hanteren van een kwaliteitsbeleid in het samenwerkingsverband heeft als doel het zichtbaar maken van de kwaliteit van de ondersteuning (en de 
ontwikkelpunten op dit gebied) op het niveau van het samenwerkingsverband. Hierbij maken we onderscheid tussen de kwaliteit van het bureau van het 
samenwerkingsverband en de kwaliteit van het netwerk van aangesloten schoolbesturen/scholen.  
 
Actiepunten die voortvloeien uit ons kwaliteitsbeleid worden jaarlijks geborgd in het Activiteitenplan van het samenwerkingsverband. Op deze wijze 
wordt gewerkt aan een systematische zelfevaluatie en planmatige kwaliteitsverbetering binnen het samenwerkingsverband.  
 
Kwaliteit van het netwerk van aangesloten scholen 
Aan de ene kant staat het samenwerkingsverband voor het gehele netwerk van scholen en schoolbesturen die aan het samenwerkingsverband 
deelnemen. Het gaat dan om het geheel van ondersteuning en expertise dat de deelnemende scholen en schoolbesturen realiseren. Bovendien gaat het 
om de manier waarop zij dit netwerk in stand houden en laten werken. Het netwerk verantwoordt zich aan elkaar en aan de Inspectie.  
 
Bij de kwaliteit van het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie gaat het om meervoudige processen die betrekking hebben op de kwaliteit en 
opbrengsten van het geheel van de deelnemende scholen en schoolbesturen. Hierbij gaat het om het bieden van passende ondersteuning zodat onze 
regio een dekkend aanbod heeft. Als gevolg hiervan is er geen schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Het 
netwerk van de aangesloten scholen realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het samenwerkingsverband, zoals beschreven in 
het Ondersteuningsplan: 
 

● Een dekkend aanbod van voorzieningen; 
● Een sterke basis; 
● Steun waar nodig; 
● Speciaal als het moet; 
● Het leveren van een (pro-)actieve bijdrage aan het netwerk.  

 
Elk van de deelnemende scholen heeft invloed op de kwaliteit van het netwerk, maar bepaalt die niet. De invloed van het bureau op de kwaliteit van het 
netwerk is vergelijkbaar: het bureau heeft invloed, maar is niet bepalend. 
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Kwaliteit van het bureau van het samenwerkingsverband 
Aan de andere kant wordt met ‘het samenwerkingsverband’ de bureau-organisatie bedoeld, die de afgesproken procedures rond het organiseren van de 
ondersteuning uitvoert. Het bureau verantwoordt zich aan het netwerk van schoolbesturen/scholen en aan de Inspectie.  
 
Het bureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken. Hier vallen de primaire processen van een 
samenwerkingsverband onder:  
 

● Tijdig, efficiënt en effectief toewijzen van ondersteuning; 
● adviseren en ondersteunen van de aangesloten scholen bij het uitvoeren van hun taken aangaande Passend onderwijs; 
● adviseren van ouders bij vragen over Passend Onderwijs;  
● effectieve inzet van middelen 
● klachtenbehandeling 
● beleids- en planvorming; vaststellen van procedures en criteria; 
● goede afstemming met het sociaal domein en 
● ondersteuning cq facilitering van het netwerk van aangesloten scholen.  

 
 
 

 
Kwaliteit van het netwerk van aangesloten scholen 
 
Wat is ons doel?  Welke resultaten willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Hoe weten we of we de resultaten 

hebben bereikt? 
       
Een dekkend netwerk  Er is een dekkend netwerk / continuüm aan 

ondersteuning in onze regio gerealiseerd.  
Speerpunten Ondersteuningsplan 
uitwerken / vormgeven.  
 

Aan elke leerling van onze regio kan 
passende ondersteuning worden 
geboden.  
 
 

  Elke school heeft een 
schoolondersteuningsprofiel (vierjaarlijkse 
cyclus).  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’.  

● Elke school heeft een actueel SOP 
opgesteld (door de MR van de 
school vastgesteld) en op de 
schoolwebsite gepubliceerd.  
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● Alle SOP’s van de scholen worden 
op de website van het 
samenwerkingsverband 
gepubliceerd.  

  Het bureau van het samenwerkingsverband 
draagt zorg voor een goed zicht op het 
dekkend netwerk en eventuele ‘witte 
vlekken’ hierin. 

De schoolondersteuningsprofielen 
worden iedere vier jaar naast elkaar 
gelegd door het bureau van het 
samenwerkingsverband. De analyse 
wordt besproken in de verschillende 
gremia (bestuur, OPR, directieraad, 
zorgplatform) en waar nodig 
bijgesteld. 

Vierjaarlijkse analyse van het dekkend 
aanbod van het 
samenwerkingsverband. 

  ● Het aantal thuiszitters als gevolg van 
onvoldoende passend onderwijs is 0%. 

● Thuiszitters hebben na 6 weken een 
passende plek.  

● Na melding thuiszitter is er binnen 6 
weken voor 100% van de thuiszitters een 
OPP.  

Schoolbesturen komen hun zorgplicht 
na.  
Scholen melden verzuim tijdig bij 
leerplicht. 
 
 

De doelen genoemd onder 
‘resultaten’ zijn gerealiseerd.  
 
 

 
 

     

Een sterke basis  Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit, 
zoals vastgelegd in de notitie 
Basisondersteuning 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen / scholen.  

Elke school heeft een 
basisarrangement volgens inspectie. 

  Alle scholen voldoen aan de aanvullende 
afspraken die wij als 
samenwerkingsverband hebben gemaakt 
(bovenop de inspectie-eisen), zoals 
vastgelegd in de notitie Basisondersteuning 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen / scholen.  
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 

We gaan ervan uit dat scholen zich 
aan deze aanvullende afspraken 
houden. Als blijkt dat dit niet het 
geval is, volgt een gesprek.  

  Alle scholen bieden, binnen de 
basisondersteuning, het afgesproken 
aanbod per leerling (kortdurende, lichte 
ondersteuning), zoals vastgelegd in de 
notitie Basisondersteuning 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen.  
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 

We gaan ervan uit dat scholen zich 
aan deze aanvullende afspraken 
houden. Als blijkt dat dit niet het 
geval is, volgt een gesprek. 

  De scholen in het samenwerkingsverband 
hebben hun ondersteuningsstructuur op 
orde met gebruikmaking van de 
ondersteuningsteams op schoolniveau 

Doorontwikkeling en versterking 
werkwijze en verstevigen 
samenwerking ouders, onderwijs en 
zorg voor jeugd.  

Jaarlijkse evaluatie van de 
ondersteuningsteams op 
schoolniveau. 
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  De scholen in het samenwerkingsverband 

houden zich aan de kwaliteitsafspraken 
voor multidisciplinair overleg, zoals 
vastgelegd in de notitie ‘Multidisciplinair 
overleg (advies werkgroep) – juni 2017’.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 

We gaan ervan uit dat scholen zich 
aan deze aanvullende afspraken 
houden. Als blijkt dat dit niet het 
geval is, volgt een gesprek. 

  Scholen evalueren hun basisondersteuning 
en ondersteuningsstructuur op een 
planmatige en structurele wijze. Zij 
gebruiken de opbrengsten van deze 
evaluatie voor de verdere doorontwikkeling 
van de basisondersteuning en 
ondersteuningsstructuur.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 
 

● Jaarlijkse evaluatie van de 
ondersteuning in het jaarverslag 
schoolondersteuning per school.  

● Jaarlijkse beschrijving van de 
doorontwikkeling in het jaarplan 
schoolondersteuning per school.  

       

Steun waar nodig  Voor alle leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven is een OPP opgesteld die 
minimaal 1x per jaar met ouders en de 
leerling wordt geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld of afgerond.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
 

Inspectie toetst op de aanwezigheid 
en inhoud van de OPP’s.  

  De arrangementen die de scholen bieden, 
zijn ingericht volgens de afspraken zoals 
vastgelegd in de Kaderbrief 
‘Arrangementen’.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
 

Indien nodig herijking van de 
Kaderbrief ‘Arrangementen’.  

  De bovenschoolse arrangementen zijn 
ingericht volgens de afspraken zoals 
vastgelegd in de Kaderbrief 
‘Arrangementen’.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
 

Indien nodig herijking van de 
Kaderbrief ‘Arrangementen’. 

  Scholen evalueren hun mogelijkheden voor 
het bieden van extra ondersteuning op een 
planmatige, structurele wijze. Zij gebruiken 
de opbrengsten van deze evaluatie voor de 
verdere doorontwikkeling van de extra 
ondersteuning.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 

● Jaarlijkse evaluatie van de 
ondersteuning in het jaarverslag 
schoolondersteuning per school.  

● Jaarlijkse beschrijving van de 
doorontwikkeling in het jaarplan 
schoolondersteuning per school. 

       

Speciaal als het moet  Voor alle leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven is een OPP opgesteld die 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij het schoolbestuur / de  scholen. 

Inspectie toetst op de aanwezigheid 
en inhoud van de OPP’s.  
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minimaal 1x per jaar met ouders en de 
leerling wordt geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld of afgerond.  

 

  Scholen evalueren hun mogelijkheden voor 
het bieden van ondersteuning op 
planmatige, structurele wijze. Zij gebruiken 
de opbrengsten van deze evaluatie voor 
verdere doorontwikkeling van de 
ondersteuning.  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de schoolbesturen /  scholen. 
Het bureau van het 
samenwerkingsverband fungeert als 
‘critical friend’. 

Evaluatie/beschrijving in de 
schoolondersteuningsprofielen van 
de VSO-scholen.  

  Voor leerlingen die vanuit VSO kunnen 
doorstromen naar regulier VO, betrekt de 
VSO-school het regulier onderwijs en 
eventueel het Onderwijsloket tijdig 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij het schoolbestuur / de  scholen. 
 

Jaarlijks monitoren doorstroom VSO 
naar VO; vastlegging in 
activiteitenverslag.  

       
       
Het leveren van een 
(pro)actieve bijdrage 
aan het netwerk 

Alle schoolleiders participeren in de 
directieraad / projectgroepen 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij het schoolbestuur / de  scholen. 
 

We gaan ervan uit dat iedere school 
binnen het netwerk zijn 
verantwoordelijkheid neemt en 
aanwezigheid borgt.  

  Alle ondersteuningscoördinatoren 
participeren in het zorgplatform 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij het schoolbestuur / de  scholen. 
 

We gaan ervan uit dat iedere school 
binnen het netwerk zijn 
verantwoordelijkheid neemt en 
aanwezigheid borgt.   

  Alle scholen verantwoorden naar het 
netwerk de wijze waarop de door het 
samenwerkingsverband beschikbaar 
gestelde ondersteuningsmiddelen zijn 
besteed 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij het schoolbestuur / de  scholen. 
Verantwoordingssystematiek moet 
worden nog ingericht.  

Opstellen en indien nodig bijstellen 
verantwoordingssystematiek.  
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Kwaliteit van het bureau van het samenwerkingsverband 
 
Wat is ons doel?  Welke resultaten willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Hoe weten we of we de resultaten 

hebben bereikt? 
       
Communiceren van een 
heldere visie, 
doelstellingen en 
activiteiten 

Werken vanuit een actueel 
Ondersteuningsplan, waar jaarlijks een 
Activiteitenplan en Activiteitenverslag aan 
gekoppeld wordt.  

● Jaarlijkse borging van activiteiten 
in een plan, gevolgd door evaluatie.  

● Instemming OPR op het 
Ondersteuningsplan 

● Instemming gemeenten op het 
Ondersteuningsplan (OOGO) 

● Jaarlijks Activiteitenverslag SWV 
● Jaarlijks Activiteitenplan SWV 
● OPR wordt jaarlijks geïnformeerd 

over de actie- en ontwikkelpunten 
die worden genoemd in het 
Activiteitenplan.  

  De website van het samenwerkingsverband 
voorziet in de juiste informatie, gericht op 
zowel ouders als professionals.  

Up-to-date houden van de website; 
maandelijkse check van de content 

● Geen vragen over de content van 
onze website.  

● Tweejaarlijks OPR en kernpartners 
bevragen op toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van de website.  

       
Tijdig, efficiënt en 
effectief toewijzen van 
ondersteuning 

Alle TLV-aanvragen voor VSO of PRO 
worden binnen de wettelijke termijn van 6 
weken behandeld.  

Monitor doorlooptijd aanvragen VSO 
en PRO, bijgehouden door het 
secretariaat van het Onderwijsloket.  

Monitor laat 0% overschrijding van de 
wettelijke termijn zien. Vermelding in 
jaarlijks activiteitenverslag. 

  De aanvraagprocedure is efficiënt ingericht.   Onze aanvraagprocedure voor TLV 
VSO is conform de Kaderbrief TLV 
voor VSO ingericht.  

● Jaarlijkse evaluatie van de 
procedure. 

● Indien nodig bijstelling van de 
kaderbrief TLV VSO.  

  Er is toezicht op de kwaliteit van de 
aanvraagprocedure en inhoudelijke 
behandeling van de aanvragen  

● Tweemaal per jaar externe 
steekproef: afgeronde 
TLV-aanvragen worden voorgelegd 
aan een groep van drie 
deskundigen uit de scholen 

● Jaarlijkse evaluatie van de 
procedure en bijstelling indien 
nodig gebleken in steekproeven.  
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(orthopedagoog, 
ondersteuningscoördinator en 
voormalig AB’er).  

● Tweemaal per jaar interne 
steekproef om interne afstemming 
en consistentie in advisering te 
bevorderen.   

  Er zijn passende maatregelen getroffen 
voor het (digitaal) beveiligen van 
persoonsgegevens van leerlingen, conform 
de uitgangspunten van de AVG.  

● Geborgd binnen het systeem 
Kindkans.  

● Vastgelegd in het privacyprotocol 
en –beleid van het 
samenwerkingsverband.  
 

● Geen datalekken.  
● Privacyprotocol en -beleid wordt 

jaarlijks geüpdatet.  
 

       

Adviseren en 
ondersteunen van de 
aangesloten scholen bij 
het uitvoeren van hun 
taken aangaande 
Passend onderwijs 

Scholen voelen zich gehoord en 
ondersteund door het bureau van het 
samenwerkingsverband, zowel op 
casusniveau als op het niveau van de 
ondersteuningsstructuur.  

● Het Onderwijsloket speelt een 
centrale rol bij de 
ondersteuningsvragen van de 
scholen.  

● Iedere school heeft een 
contactpersoon bij het 
Onderwijsloket, waarmee snel 
geschakeld kan worden.  

● Jaarlijks onderwerp tijdens het 
jaarplangesprek op de scholen.  

● Tweejaarlijkse 
tevredenheidsmeting t.a.v. de inzet 
en betrokkenheid van het 
Onderwijsloket onder directeuren 
en ondersteuningscoördinatoren.  

       

Adviseren van ouders bij 
vragen over Passend 
onderwijs  
 

Ouders voelen zich gehoord en goed 
geïnformeerd als zij vragen hebben over 
Passend onderwijs (in de volle breedte).   

Het Onderwijsloket speelt een 
centrale rol bij de beantwoording van 
vragen van ouders.  

We krijgen geen klachten van ouders 
over de wijze waarop zij geïnformeerd 
zijn door het Onderwijsloket.  

       
Effectieve inzet van 
middelen 

De beschikbare middelen van het 
samenwerkingsverband worden effectief 
ingezet.  

We voeren een strakke P&C-cyclus 
met heldere 
verantwoordings-momenten. 

Vaststelling vindt jaarlijks plaats in het 
Jaarverslag.  

  De activiteiten van het 
samenwerkingsverband vinden plaats 
binnen de kaders van de 
(meerjaren)begroting. 

Jaarlijkse (meerjaren)begroting en 
financiële managementrapportages 
volgens de P&C-cyclus 

De uitgaven zijn conform de 
begroting.  
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  Het samenwerkingsverband voldoet aan de 
wettelijke voorschriften met betrekking tot 
de financiële verslaglegging. 

Regeling Jaarverslaglegging 
Onderwijs en Richtlijnen 
Jaarverslaglegging Onderwijs 

De accountant controleert de 
jaarrekening.  

       
       
Klachtenbehandeling  Eventuele klachten worden binnen de 

termijn van maximaal 6 weken behandeld.  
● Monitoren klachten; doorlooptijd 

en afronding door het secretariaat 
van het Onderwijsloket. 

● Eventuele klachten en bezwaren 
worden aan het bestuur en de OPR 
toegelicht. 

Geen overschrijding van de termijn.  

       
Beleids- en planvorming; 
vaststellen procedures 
en criteria 

Het samenwerkingsverband voldoet aan 
het waarderingskader van inspectie.  

  Inspectierapporten; indien nodig 
herzien van procedures. 

       
Goede afstemming met 
het sociaal domein 

In goede afstemming met onze 
kernpartners binnen het sociaal domein 
komen tot sterke werkafspraken in de 
aansluiting tussen onderwijs en zorg, 
teneinde (dreigende) thuiszitters te 
voorkomen.  

● Thuiszitters worden continu 
gemonitord: er is een 
monitorsysteem om thuiszitters in 
beeld te krijgen en periodiek vindt 
overleg plaats tussen 
samenwerkingsverbanden en de 
afdelingen leerplicht.  

● Onderwijsinspectie wordt, volgend 
uit de opvraag van thuiszitters, 
iedere twee maanden 
geïnformeerd.  

● Doorontwikkeling en versterking 
werkwijze en verstevigen 
samenwerking ouders, onderwijs 
en zorg voor jeugd. 

● Het Onderwijsloket speelt een 
centrale rol bij de beantwoording 
van vragen van professionals in het 
sociaal domein.  

De afspraken van het Regionaal 
samenwerkingsconvenant 
Aansluiting 
onderwijs-jeugdzorg-jeugdgezondhei
dszorg worden jaarlijks geëvalueerd 
en waar nodig bijgesteld in het 
bestuurlijk overleg (OOGO) tussen 
gemeenten en 
samenwerkingsverbanden. 
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Ondersteuning cq 
facilitering van het 
netwerk van 
aangesloten scholen 

Het netwerk van aangesloten scholen 
wordt door het bureau van het 
samenwerkingsverband ondersteund, 
teneinde collegiale uitwisseling en leren 
van elkaar te bevorderen.   

● Faciliteren van alle 
overlegmomenten op 
samenwerkingsverbandniveau 

● Bevorderen kennisdeling tussen de 
scholen  

● Informeren van scholen over 
thema’s aangaande Passend 
Onderwijs  

Jaarlijkse evaluatie; vastlegging in 
activiteitenverslag.  
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