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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de 
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Vereniging 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen te Amsterdam aan 
de beurt. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband 
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat 
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen 
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden.  
Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies. 
 
Wat gaat goed? 
 
Op alle scholen is extra ondersteuning te vinden 
Alle scholen hebben personeel dat betrokken is bij de extra 
ondersteuning van leerlingen. In bijna alle scholen fungeert de mentor 
als spil in de ondersteuning. De mentor heeft daarvoor extra uren en 
is geschoold. Daarnaast zijn er ondersteuningscoördinatoren 
(‘zorgcoördinatoren’). Ze zijn deskundig en helpen leraren bij het 
organiseren van de extra ondersteuning. Daarbij kan de 
ondersteuningscoördinator de begeleider passend onderwijs 
inschakelen. De scholen ervaren de ouder-kindadviseur als een 
belangrijke persoon in de ondersteuningsstructuur. 
 
Er zijn voldoende mogelijkheden om extra ondersteuning te krijgen 
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle leerlingen een 
passend aanbod krijgen. Dit gebeurt door de scholen middelen te 
geven om voor leerlingen extra ondersteuning te regelen. De extra 
ondersteuning kan per school verschillen. Een aantal scholen geeft 
voor bepaalde vakken extra ondersteuning in kleine groepen. Andere 
scholen zetten een remedial teacher of een begeleider passend 
onderwijs in. De variatie bij de extra ondersteuning is groot. Ouders 
hebben vaak geen zicht op wat de school biedt. In de Keuzegids 
Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2019 staat sinds kort per school 
korte informatie over de extra ondersteuning. 
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Het samenwerkingsverband doet zijn best om thuiszitten te 
voorkomen 
In januari 2018 is de stuurgroep Thuiszitters gestart. Deze stuurgroep 
bestaat uit de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet 
onderwijs en de gemeente Amsterdam. In opdracht van deze 
stuurgroep brengt een programmamanager het aantal thuiszitters in 
beeld. Meestal gaan deze thuiszitters binnen twee maanden weer 
naar school. Verder werkt de stuurgroep aan het krijgen van een beter 
zicht op thuiszitters en een betere samenwerking tussen gemeente en 
samenwerkingsverband rondom thuiszitters. Een medewerker van 
leerplicht is bijvoorbeeld structureel aanwezig bij het 
samenwerkingsverband. 
 
De scholen zijn meer betrokken 
Bij de start van passend onderwijs lag het accent op het contact tussen 
het samenwerkingsverband en de individuele scholen. Nu is er meer 
onderling contact tussen scholen over het ondersteunen van 
leerlingen. 
 
De samenwerking met de gemeenten is goed 
Niet alleen bij thuiszittende leerlingen werkt het 
samenwerkingsverband samen met de gemeenten. Ook bij de 
jeugdhulp is er afstemming. Elke school heeft een ouder- en 
kindadviseur. Deze adviseur onderhoudt contact met het ouder- en 
kindteam en het SamenDoenteam. Ze kunnen korte tijd hulpverlening 
bieden of doorverwijzen naar specialistische hulp. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is op orde 
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft 
voor het uitvoeren van zijn taken. Het bestuur krijgt en besteedt de 
middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt volgens de 
wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
 
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) 
Na een evaluatie heeft het samenwerkingsverband besloten te 
stoppen met de Transferia en het School Time Out Project (STOP). In 
plaats daarvan starte het verband met de ontwikkeling van 
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Toptrajecten en een Topklas. De Topklas is een orthopedagogisch 
didactisch centrum (opdc). Het samenwerkingsverband is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op deze 
voorziening. Hoewel de Topklas nog zoekt naar zijn rol als 
bovenschoolse voorziening, hebben we de klas meegenomen in ons 
onderzoek. We zien dat nog onvoldoende duidelijk is hoe 
verantwoordelijkheden zijn ingevuld. Ook moet het bestuur beter 
sturen op de onderwijskwaliteit van de Topklas. 
 
Wat kan beter? 
 
Het is onduidelijk wat het effect van de extra ondersteuning is 
Het samenwerkingsverband draagt middelen over aan de scholen om 
extra ondersteuning te geven. Deze extra ondersteuning varieert per 
school. Het is onduidelijk wat de extra ondersteuning oplevert. De 
verantwoording over de middelen door de scholen kan beter. 
 
De ouders zoeken zelf passende ondersteuning 
Als een school niet de ondersteuning kan bieden die een leerling nodig 
heeft, moet de school de ouders helpen bij het zoeken naar een 
passende school. De scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel 
waarin ze beschrijven welke extra ondersteuning zij geven. 
Desondanks is het voor ouders niet altijd duidelijk welke 
ondersteuning een school biedt. De communicatie kan het 
samenwerkingsverband verbeteren. 
 
Het samenwerkingsverband zorgt voor de invulling van de vacatures 
bij de ondersteuningsplanraad 
Een belangrijke rol in het samenwerkingsverband speelt de 
ondersteuningsplanraad. In die raad zitten evenveel ouders als 
leraren. Vaak zitten ook leerlingen in de ondersteuningsplanraad. We 
constateren dat de raad een aantal vacatures heeft. Het bestuur heeft 
als taak te zorgen voor een volledige raad. 
 
Het intern toezicht kan meer onafhankelijk 
Het bestuur van het samenwerkingsverband kan beter regelen dat 
onafhankelijke personen ('intern toezichthouders') nagaan of het 
bestuur zijn werk goed doet. Nu gebeurt dat nog door 
schoolbestuurders die zelf voordeel of nadeel kunnen hebben van de 
besluiten van het samenwerkingsverband. 
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De besteding van geld aandacht geven 
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop. 
 
Vervolg 
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle 
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. Aan het einde 
van het schooljaar 2018/2019 voeren wij een onderzoek uit om te 
kijken of het samenwerkingsverband de tekortkomingen voor wat 
betreft de Topklas (opdc) heeft hersteld. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 
De inspectie heeft in de periode oktober - november 2018 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. 
 
Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van deugdelijk financieel beheer? 
 
Vier deelvragen 
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier 
deelvragen: 

1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het 
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, 
een passende onderwijsplaats beschikbaar is. 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden 
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
 
Documentenanalyse 
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het 
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2018-2019, de evaluatie 
van het ondersteuningsplan, het jaarverslag 2017, resultaatsgegevens 
en signalen. 
 
Rondetafelgesprekken 
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek op 8 oktober 
2018 rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun 
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een 
groep ouders, leden van de audit- en kwaliteitscommissie van de 
algemene ledenvergadering, een aantal leraren, 
schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband en de 
scholen en enkele schoolleiders van scholen voor voortgezet (speciaal) 
onderwijs. 
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal: 

1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 
dagelijkse praktijk? 

2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband 
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en welke concrete ervaringen hebt u ermee? 
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken 

krijgen? 
 
Onderzoeksplan 
Hierna stelden we samen met het directeur-bestuurder en leden van 
het bestuur van het samenwerkingsverband het definitieve plan vast 
voor het onderzoek op 16 november 2018. Het bestuur heeft daarbij 
geen specifieke onderwerpen benoemd. 
 
Onderzoek bij het opdc 
Ook hebben we onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit op de Topklas Noord, één van de vier Topklassen 
die formeel geregistreerd staan als orthopedagogisch-didactische 
centra (opdc) die het bestuur heeft ingericht. 
 
Onderzoeksdag 
Op 16 november 2018 voerden we gesprekken met medewerkers van 
de gemeente Amsterdam op het gebied van leerplicht, jeugdbeleid en 
zorg. 
 
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 

Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook de 
hoofdconclusie weer. In hoofdstuk 3 beschrijven we de uitkomsten 
van het onderzoek op het opdc. 
In hoofdstuk 4 hebben we de reactie van het bestuur op het 
onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat 
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 

2.1. Conclusie 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Wij concluderen dat het bestuur van Vereniging 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen op alle zes 
standaarden waarop wij oordelen voldoende kwaliteit realiseert. 
 
Het samenwerkingsverband heeft aan het begin van het schooljaar 
besloten, op basis van de evaluatie van het ondersteuningsplan, toe te 
werken naar één type bovenschoolse voorziening Toptrajecten. 
Onderdeel van een Toptraject kan een tijdelijke plaatsing in een 
Topklas zijn. Zo is er een eerste Topklas als opdc in stadsdeel Noord 
ingericht. Bij het maken van het onderzoeksplan is overwogen om 
deze Topklas later in dit schooljaar te onderzoeken. Uiteindelijk is 
besloten de Topklas Noord op te nemen in dit kwaliteitsonderzoek. Bij 
het bestuur van het samenwerkingsverband werd gedacht aan een 
waarderend onderzoek. De inspectie heeft daarentegen een oordeel 
gegeven over elementen van de onderwijskwaliteit op het opdc. Het 
opdc is beoordeeld op de standaarden OP2 Zicht op ontwikkeling, OP3 
Didactisch handelen, SK1 Veiligheid en KA1 Kwaliteitszorg. Vanuit 
gesprekken en observaties is de sturing op de kwaliteit van het 
onderwijs door het samenwerkingsverband als onvoldoende 
beoordeeld. Gelet op de overige aspecten van de kwaliteitszorg 
vinden we de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband als 
geheel voldoende en geven we het bestuur een herstelopdracht voor 
de aansturing van de onderwijskwaliteit op het opdc. We wijken 
hiermee beredeneerd af van onze beslisregels. 
 
In onderstaande tabellen staan de oordelen samengevat, gevolgd 
door een toelichting. 

2.2. Onderwijsresultaten 

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een 
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Daarvoor hebben we de 
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons 
oordeel. 
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Resultaten 
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle 
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning 
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is? 
 
Het samenwerkingsverband werkt voortdurend aan een dekkend 
ondersteuningsaanbod 
De scholen bieden de extra ondersteuning vooral bij leerproblemen, 
werkhoudingsproblematiek en sociaal-emotioneel functioneren. De 
vorm verschilt van specifieke steunlessen voor kleine groepjes 
leerlingen, individuele begeleiding door de remedial teacher of de 
begeleider passend onderwijs (BPO), tot trainingen door de BPO’er, de 
ouder-kindadviseur (OKA) of externen. De variatie, vooral in extra 
ondersteuning, is groot. Bij een aantal scholen ontbreekt een aanbod 
voor de aanwezige hoogbegaafde leerlingen. Dat geldt ook voor een 
aanbod voor leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel. De 
meeste scholen hebben geen bestaand aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie. Bij enkele scholen is er geen goed aanbod voor leerlingen 
met motivatieproblemen. Bijna alle scholen geven aan geen aanbod 
te hebben voor leerlingen met oppositioneel gedrag. Vandaar dat het 
samenwerkingsverband het bestaande ondersteuningsaanbod wil 
verbeteren. 
 
Tussenvoorzieningen voorkomen een plaatsing in het voortgezet 
speciaal onderwijs 
Een tussenvoorziening maakt onderdeel uit van het netwerk van extra 
ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband. 
Tussenvoorzieningen zijn kleinschalige scholen of kleine klassen 
binnen een reguliere setting voortgezet onderwijs. Er is veel aandacht 
voor sociale veiligheid. Gezien de gestapelde problematiek komt een 
groot deel van de leerlingen in aanmerking voor voortgezet speciaal 
onderwijs. De tussenvoorziening ontvangt de bekostiging vanuit de 
middelen voor leerwegondersteuning van het 
samenwerkingsverband. Er vindt geen indicering voor 
leerwegondersteuning plaats. Uit een evaluatie van afgelopen jaar 
blijkt dat door de geboden aanpak een verwijzing naar het voortgezet 
speciaal onderwijs niet nodig is. 
 
Bewustwording moet groeien 
Elke school heeft een ondersteuningsstructuur waar de leraar, de 
mentor, de ondersteuningscoördinator (hier vaak nog 
'zorgcoördinator' genoemd), de begeleider passend onderwijs en de 
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ouder-kindadviseur een plek heeft. De ondersteuning begint bij de 
leraar. De handelingsverlegenheid van de leraar is het uitgangspunt. 
Leraren denken nog te weinig in ondersteuningsbehoeften en zijn nog 
teveel bezig met het aantonen wat een leerling niet kan. Het proces 
van handelingsgericht werken is in ontwikkeling. De afgelopen jaren is 
er veel aandacht gegaan naar de ondersteuningscoördinator en de 
ondersteuningsstructuur. Het samenwerkingsverband wil leraren 
meer betrekken bij passend onderwijs. Om verschillende redenen zijn 
schoolbesturen daar (nog) niet enthousiast over. Het 
samenwerkingsverband heeft een plan opgesteld om te komen tot 
een docentennetwerk. Het samenwerkingsverband heeft oog voor de 
leraren en het feit dat passend onderwijs in de klas of groep 
plaatsvindt. 
 
Het samenwerkingsverband heeft weinig invloed op de 
basisondersteuning 
De schoolbesturen hebben bij de start van passend onderwijs de 
Amsterdamse Standaard voor Basisondersteuning vastgesteld. Deze 
standaard bestaat uit elf referenties en een aantal ambities. De 
begrenzing van de basisondersteuning is onduidelijk. Hierdoor is het 
ook moeilijk aan te geven wanneer er sprake is van extra 
ondersteuning. Veel voorzieningen die scholen extra ondersteuning 
noemen, vallen onder de afgesproken basisondersteuning. De 
ondersteuning van een begeleider passend onderwijs, een remedial 
teacher of een extern bureau zijn basisondersteuning. Of het is 
ondersteuning uit eigen middelen waarmee de school zich profileert. 
De invloed van het samenwerkingsverband op de invulling van de 
basisondersteuning is gering. De evaluaties geven het 
samenwerkingsverband voldoende mogelijkheid om meer inhoud te 
geven aan de invulling van de basisondersteuning. 
 
Zoeken naar een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs 
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat 
niet vanzelf. Het advies dat de basisschool geeft voor een leerling met 
extra ondersteuning is volgens de voortgezet onderwijsscholen vaak 
gekleurd. De basisschool en het voortgezet onderwijs hebben bij de 
advisering te maken met wensen van ouders, problematieken die een 
specifieke aanpak vragen en de overweging wat haalbaar is voor de 
vervolgschool. Daardoor kan het voorkomen dat leerlingen niet 
passend onderwijs ontvangen. Het samenwerkingsverband heeft met 
het samenwerkingsverband voor primair onderwijs een actieplan 
opgesteld om deze overgang te verbeteren. Bij twijfels over een advies 
kan een basisschool advies van het onderwijsschakelloket inroepen. 
Verder organiseert het samenwerkingsverband 
voorlichtingsbijeenkomsten voor het basisonderwijs. 
 
De thuiszittersaanpak werkt 
Het samenwerkingsverband richtte samen met het overlappende 
samenwerkingsverband primair onderwijs en de gemeenten een 
stuurgroep Thuiszitters op. Een programmamanager brengt, in 
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opdracht van de stuurgroep, thuiszitters in beeld en werkt aan 
verbetering van de samenwerking. De eerste stap was om te komen 
tot een sluitende registratie. Door de gegevens van leerplicht en het 
samenwerkingsverband te vergelijken is het zicht op thuiszittende 
leerlingen sterk verbeterd. Naast het vergelijken van gegevens is het 
preventief handelen en het melden van (dreigend) thuiszitten een 
belangrijk aandachtspunt. Dit vraagt om een goede registratie van 
verzuim en melddiscipline van de scholen. Een eerste pilot is gestart 
bij scholen en verkeert nu in de borgingsfase. De verdere uitwerking 
en invoering van deze aanpak gebeurt stadsbreed via een tweede 
pilot. 
De meeste thuiszitters die in beeld zijn, gaan binnen twee maanden 
weer naar school. Voor een klein aantal is het moeilijk een passend 
aanbod te realiseren. Daarbij leeft de vraag wat een passend aanbod 
is. Het uiteindelijke doel is om moeilijk plaatsbare leerlingen 
onderwijs te bieden. De stuurgroep is bezig om beleid te ontwikkelen 
voor deze doelgroep. 

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen. 
 
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we geen 
oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven 
alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk met daarbij 
ene toelichting. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken? 
 
Het samenwerkingsverband verzamelt gegevens over de kwaliteit 
Het samenwerkingsverband werkt met de Amsterdamse Standaard 
voor Basisondersteuning. Een standaard die naast de wettelijke eisen 
uit elf referenties bestaat. Deze referenties kunnen scholen op een 
verschillende manier invullen. Het ondersteuningsaanbod is divers, de 
functionarissen die bij de ondersteuning betrokken zijn, kunnen 
verschillen en procedures wijken onderling af. Een goede vergelijking 
van de basisondersteuning tussen scholen is dus moeilijk. De 
zelfevaluatie zegt meer over de interne ontwikkeling die een school 
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heeft doorgemaakt. Naast de zelfevaluatie maakt het 
samenwerkingsverband gebruik van externe organisaties om 
evaluaties uit te voeren. Het samenwerkingsverband beschikt over 
gegevens die inzicht geven in de kwaliteit. Deze gegevens vormen de 
basis van het gesprek dat het samenwerkingsverband met en tussen 
betrokkenen voert. Zo is ondermeer een kwaliteitsagenda opgesteld. 
Een belangrijke rol bij deze kwaliteitsagenda speelt de commissie 
kwaliteit van de algemene ledenvergadering. 
 
Gegevens leiden tot plannen 
De informatie die opgehaald is bij de scholen, vormt een belangrijke 
bron voor het nieuwe ondersteuningsplan. Door gesprekken aan te 
gaan met allerlei betrokkenen krijgt het samenwerkingsverband de 
speerpunten van het beleid helder. Maar tevens is het draagvlak en de 
betrokkenheid vergroot. Naast de realisatie van een nieuw 
ondersteuningsplan krijgen kwaliteitsprojecten de aandacht. Zo wil 
het samenwerkingsverband meer zicht krijgen op de doelmatige 
besteding van middelen. Bij het toekennen en aanvragen van 
middelen hoort namelijk ook verantwoording. 
 
Onvoldoende zicht op de kwaliteit van de Topklas Noord 
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de 
onderwijskwaliteit van de Topklas. Het verband heeft het 
schoolbestuur Altra opdracht gegeven om de methodieken voor de 
Toptrajecten, inclusief de Topklas, te ontwikkelen. Samen met Altra 
formuleert het samenwerkingsverband kwaliteitseisen. Ook stelt het 
samenwerkingsverband ontwikkelingsdoelen vast, doelen op 
leerlingniveau en doelen ten aanzien van het netwerk van scholen. 
Tijdens ons verificatieonderzoek bleek dat de Topklas aan het begin 
staat van een ontwikkeling en niet aan de onderzochte standaarden 
van het inspectiekader voldoet. Het doel van de Topklas is dat een 
leerling na een relatief korte periode van observatie, begeleiding en 
voorbereiding terugstroomt naar zijn eigen school of een andere 
reguliere school. Indien dat nodig blijkt, kan een leerling ook 
doorstromen naar het voorgezet speciaal onderwijs. We adviseren het 
samenwerkingsverband de doelgroep en het passend 
onderwijsaanbod voor de doelgroep van de Topklas nog eens nader te 
bestuderen. De voorgeschiedenis op de stamschool, de afstand tot de 
stamschool, de betrokkenheid van de vorige leraar en de 
terugkeerprocedure vraagt om een goede afstemming. Tevens 
verdient de gedeelde verantwoording tussen stamschool en Topklas 
en tussen samenwerkingsverband en Altra verdere uitwerking. 
Omdat het samenwerkingsverband onvoldoende stuurt op de 
kwaliteit van het onderwijs van de Topklas, voldoet het bestuur niet 
aan artikel 17a achtste lid onder e, artikel 23a, jo artikel 24d eerste en 
derde lid en artikel 17a lid 10a van de WVO en artikel 26 van het 
Inrichtingsbesluit WVO. Het bestuur krijgt hiervoor een 
herstelopdracht. Desondanks beoordelen wij de standaard 
kwaliteitszorg als voldoende. Hiermee wijken we beredeneerd af van 
onze beslisregels. 
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Kwaliteitscultuur 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
 
Intern toezicht kan naar een hoger niveau 
Het samenwerkingsverband is een vereniging, waarbij in het recente 
verleden de schoolbestuurders als bestuurder en als toezichthouder 
fungeerden. In april 2017 heeft het samenwerkingsverband zijn 
bestuursmodel aangepast. Er is een onafhankelijke uitvoerende 
directeur-bestuurder benoemd die tevens lid is van het 
verenigingsbestuur. Dit verenigingsbestuur bestaat uit zes leden van 
de vereniging. De rollen van de leden zijn helder gedefinieerd. De 
algemene ledenvergadering heeft een auditcommissie en een 
kwaliteitscommissie ingesteld ter ondersteuning van de 
ledenvergadering in haar intern toezichthoudende rol. De verplichte 
scheiding tussen besturen en intern toezichthouder is daarmee 
verbeterd. De algemene ledenvergadering en het niet uitvoerende 
deel van het verenigingsbestuur bestaan echter uit schoolbestuurders 
met een eigen scholenbelang. Dat kan het soms lastig maken om 
voldoende kritisch te zijn tegenover het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Dat het samenwerkingsverband zijn 
governance zo heeft georganiseerd, is begrijpelijk. Bij de start van 
passend onderwijs moest het bestaande samenwerkingsverband zich 
immers organiseren rond een nieuwe opdracht, met een grote 
verantwoordelijkheid zowel inhoudelijk als financieel en voor 
personeel. In de huidige fase van ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband is het echter mogelijk het intern toezicht op 
een hoger plan te brengen. 
Intern toezicht kan een heel belangrijke rol spelen op een moment dat 
het bestuur onvoldoende functioneert. Het bestuur is zich daarvan 
bewust. 
 
Samenwerking en dialoog zijn van belang 
De problematiek in Amsterdam en Diemen is zeer divers. Dit vraagt 
een goede dialoog en afstemming. Samen met het 
samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen en de gemeenten is 
een werkagenda opgesteld voor vier jaren. De thema's van deze 
werkagenda zijn onder meer maatwerk, thuisnabij onderwijs en 
doorgaande leerlijnen. Daarnaast vindt er met de gemeenten een 
gesprek plaats over de inkoop van specialistische jeugdhulp voor het 
voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de 
tussenvoorzieningen. 
 
Thuiszitten voorkomen 
Bij de thuiszittersaanpak vinden flinke ontwikkelingen plaats. Het 
voorkomen van thuiszitters heeft prioriteit. De investeringen van 
gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn succesvol. De registratie 
is verbeterd. Leerplicht participeert vanuit de gemeente bij het 
onderwijsschakelloket. Het resultaat is dat het gros van de 
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thuiszittende leerlingen binnen twee maanden weer een school 
bezoekt. 
 
De betrokkenheid vergroten 
De kaders waarbinnen het samenwerkingsverband schoolbesturen 
kan aanspreken op afspraken zijn vastgelegd in het 
ondersteuningsplan. Om een cultuurverandering te bewerkstelligen 
moet het accent liggen op de uitvoerders. Daarom zijn kenniskringen 
en netwerken van belang. Het samenwerkingsverband wil de 
betrokkenheid van leraren bij passend onderwijs vergroten. Scholing, 
uitwisseling van ervaringen en schoolbezoeken kunnen hieraan een 
bijdrage leveren. 
 
De ondersteuningscoördinator als spil in de ondersteuning 
Het samenwerkingsverband organiseert per windstreek een overleg 
met ondersteuningscoördinatoren. De aanwezigheid van de 
ondersteuningscoördinatoren is verplicht en gekoppeld aan de 
middelen die schoolbesturen ontvangen. De invulling van het overleg 
bespreekt het samenwerkingsverband met de voorzitters van het 
ondersteuningscoördinatorenoverleg. Er komt een gevarieerd geheel 
van onderwerpen aan bod. Onderwerpen zoals radicalisering, 
faalangst en meldcode. Het samenwerkingsverband wil meer lijn 
brengen in de thema's en de keuze voor onderwerpen koppelen aan 
het nieuwe ondersteuningsplan. Hierdoor is er meer sturing op de 
uitvoering van het ondersteuningsplan en neemt de zinvolheid van 
het ondersteuningscoördinatorenoverleg toe. 
De rol en positie van de ondersteuningscoördinatoren is niet op alle 
scholen dezelfde. Het samenwerkingsverband wil door verdere 
professionalisering de rol van de ondersteuningscoördinatoren waar 
nodig versterken. 
Om het draagvlak voor het beleid van het samenwerkingsverband te 
vergroten vindt vier keer per jaar per windstreek een overleg met de 
schooldirecteuren plaats. Tevens is er een overleg met de 
tussenvoorzieningen en met de scholen voor praktijkonderwijs. 
 
Verantwoording en dialoog 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen? 
 
Samenwerkende partners kijken mee 
Het samenwerkingsverband bespreekt met verschillende organisaties 
het beleid en de ontwikkeling daarvan. Er is een structureel overleg 
met de Amsterdamse Kinderombudsman en de Amsterdamse 
onderwijsconsumentenorganisatie. Ook vindt in het kader van de 
privacybescherming overleg plaats met het jeugdplatform van 
Amsterdam. Met de G4 is een actieve dialoog over activiteiten in het 
kader van het thuiszitterspact. 
 
Er is dialoog over het nieuwe ondersteuningsplan 
Voor het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan vormen de 
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evaluatie van het aflopende ondersteuningsplan en een aantal 
rapporten van externe organisaties de basis. De verschillende 
evaluaties leveren gesprekspunten op. Via onder meer diverse small 
talks en bijeenkomsten met gemeenten en jeugdhulp krijgen deze 
punten aandacht. 

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. We geven geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als 
voldoende. De financieel beheer is dan ook voldoende. 

Continuïteit 
Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De recente en 
verwachte financiële ontwikkelingen die het bestuur in de 
jaarverslaggeving meldt, wijzen niet op een risico dat het bestuur op 
korte of middellange termijn niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen. 
 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
Daarom wijzen wij op enkele aandachtspunten: 

• Een toelichting op het aantal leerlingen ontbreekt; het bestuur 
verwijst (voor aantallen leerlingen) naar Kijkglas en de gemeente 
Amsterdam. 

• In de meerjarenbegroting zijn cijfers (t/m 2022 - deels platte 
extrapolaties) zonder toelichting opgenomen. De cijfers zou het 
bestuur moeten onderbouwen met naast de leerlingenraming 
onder meer de financiële consequenties van het strategisch 
beleid en van de risicoanalyse. 

• Er is een uitgebreide risicoanalyse met een beschrijving van het 
beheer van drie belangrijke risico's, maar niet een beschrijving 
van inrichting en werking in de praktijk van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. Daarbij zou het bestuur 
ook moeten aangeven welke resultaten met het systeem zijn 
bereikt en welke aanpassingen het bestuur eventueel doorvoert 
in de komende jaren. 
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• Het verslag van de intern toezichthouder is een lijstje van 
besluiten en van besproken onderwerpen en vermeldt niet op 
welke wijze de toezichthouder het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek, 
wanneer dit aan de orde is en welk resultaat dit handelen heeft 
opgeleverd. 

Op verschillende van deze aandachtspunten en van de opmerkingen 
inzake doelmatigheid hieronder is door het bestuur tijdens het 
onderzoek een adequate reactie gegeven. Het bestuur wijst onder 
andere op het grote risico van het voorstel voor een andere 
bekostiging van lwoo en praktijkonderwijs, waarmee voor dit bestuur 
€15 mln. gemoeid zou kunnen zijn. 
 
Uit de reacties van het bestuur concluderen wij dat het bestuur voor 
wat betreft het financieel beheer 'in control' is. Dat kan ook in het 
jaarverslag duidelijker tot uitdrukking komen. 
 
Doelmatigheid 
Al beoordelen we de doelmatigheid van het financieel beheer niet, we 
maken wel een aantal opmerkingen. 

• Het is de wettelijke taak van Vereniging Samenwerkingsverband 
VO Amsterdam-Diemen om onafhankelijk en deugdelijk intern 
toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen 
bij de intern toezichthouder zijn onder meer dat deze moet 
toezien op de financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder 
legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het 
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en 
de verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen 
vanaf 2018. 

• Het bestuur verantwoordt zich over de financiële resultaten per 
programma. De programma's zijn in het jaarverslag ook 
geëvalueerd. In de verantwoording over de besteding van de 
middelen passend onderwijs ontbreken de resultaten die met de 
bestedingen zijn bereikt. 

• Het bestuur verwacht in de meerjarenbegroting (na een verwacht 
tekort in 2018) een oplopend positief resultaat. Dat komt op de 
balans tot uiting in toenemende liquide middelen (van €10 mln. 
in 2017 naar €18 mln. in 2022) respectievelijk oplopende 
bestemmingsreserves voor lwoo/pro en ondersteuning scholen 
(van €3,8 mln. in 2017 naar €12 mln. in 2022). De risicoanalyse 
noemt een minimaal benodigd weerstandsvermogen van ca €3 
mln. Een expliciete (kwantitatieve) onderbouwing van 
dit doel en een tijdpad waarlangs het bestuur dit wil bereiken zal 
duidelijk kunnen maken hoeveel middelen het extra kan of 
minder mag besteden en waaraan. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 

Wat doen wij? 

Bestuur 

De samenstelling van de 
ondersteuningsplanraad is niet 
steeds conform de WMS (artikel 17a 
zevende lid WVO). 

Het bestuur van het 
samenwerkingsverband zorgt voor 
een volledige bezetting van de 
ondersteuningsplanraad. Verder 
voert de intern toezichthouder 
tweemaal per jaar overleg met de 
ondersteuningsplanraad. 

We vertrouwen erop dat het bestuur 
dit oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 

Voorschriften ondersteuningsplan: 

De procedure en criteria voor de 
verdeling, besteding en toewijzing 
van ondersteuningsmiddelen en 
-voorzieningen is niet beschreven in 
het perspectief van de 
meerjarenbegroting (artikel 17a 
achtste lid onder b WVO). 

Het samenwerkingsverband 
beschrijft in het ondersteuningsplan 
hoe de verdeling van middelen 
plaatsvindt en koppelt dit aan een 
meerjarenbegroting. 

We vertrouwen erop dat het bestuur 
dit oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 
 

Het samenwerkingsverband 
beschrijft niet de wijze waarop wordt 
vastgesteld wat het aandeel van de 
onderscheiden scholen is in de 
overdracht van de bekostiging 
personeelskosten bij een 
ontoereikend budget op de scholen 
voor vso (artikel 17a achtste lid onder 
g WVO). 

Het samenwerkingsverband 
beschrijft op welke manier het met 
een ontoereikend budget voor 
personeelskosten voor het vso 
omgaat. Het gaat dan zowel over de 
berekening als om de handelswijze.  

We vertrouwen erop dat het bestuur 
dit oppakt en komen er niet meer 
actief op terug. 

Rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Vereniging 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen als voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants 
uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij dit samenwerkingsverband leidt 
de weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.5. Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht op de kwaliteit af van de reguliere termijn van vier 
jaar. De aanleiding daarvoor is de onderwijskwaliteit van de Topklas, 
een opdc van het samenwerkingsverband. De onderwijskwaliteit van 
het opdc valt onder de verantwoordelijkheid van het 
samenwerkingsverband. Het onderzoek op dit opdc geeft aanleiding 
om aan het eind van schooljaar 2018/2019 opnieuw een onderzoek te 
doen. 
Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie 
aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan te scherpen. 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 
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Opdc 

Het bestuur heeft een opdc ingericht. 
Het samenwerkingsverband is 
verplicht om zijn voorzieningen 
zodanig te realiseren dat leerlingen 
een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (artikel 17a tweede lid 
WVO). 

Het bestuur zorgt dat de 
onderwijskwaliteit op het opdc 
geborgd is. Verder zorgt het bestuur 
voor een duidelijke vastlegging van 
verantwoordelijkheden ten aanzien 
van het onderwijs aan deze groep 
leerlingen. Hierbij staat een 
doorlopende ontwikkeling voorop. 

De inspectie voert eind schooljaar 
2018/2019 een kwaliteitsonderzoek 
uit bij de Topklas Noord. 
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Resultaten onderzoek opdc: 
Topklas Noord 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van ons 
onderzoek bij de Topklas Noord, een orthopedagogisch-didactisch 
centrum. 
 
Op 6 november 2018 bezochten wij Topklas Noord, een opdc van het 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, in het kader van een 
kwaliteitsonderzoek. Voor dit onderzoek zijn we nagegaan of het 
bestuur van het samenwerkingsverband zorgt voor voldoende 
onderwijskwaliteit op het opdc. 
We onderzochten de volgende standaarden uit het onderzoekskader 
VO 2017: 
- OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding; 
- OP3 Didactisch handelen; 
- SK1 Veiligheid; 
- KA1 Kwaliteitszorg. 
 
Context 
Het aantal leerlingen in de bovenschoolse voorzieningen Transferium 
en (S)TOP, liep terug. Na een evaluatie heeft het 
samenwerkingsverband besloten te stoppen met Transferium en 
(S)TOP en deze door te ontwikkelen naar één type bovenschoolse 
voorziening. Als onderdeel hiervan loopt er inmiddels al enige tijd een 
pilot met een Topklas in Noord. Op basis van aangetoonde resultaten 
van deze pilot neemt het samenwerkingsverband een besluit over de 
voortgang. De gedachte achter het Toptraject is om te komen tot een 
betere preventieve aanpak van uitval van leerlingen op de eigen 
school. Onderdeel van het Toptraject kan een tijdelijke plaatsing in de 
Topklas zijn. De jeugdhulpverlener van het Toptraject maakt na 
observaties op de stamschool en in de Topklas een begeleidingsplan 
voor de leerling. Het definitieve plan ontstaat na overleg met de 
mentor, docenten, de ouders en de leerling. Het doel is om de leerling 
zo snel en goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op een 
terugkeer (binnen drie maanden) naar het voortgezet onderwijs (bij 
voorkeur de stamschool) of zonodig naar het voortgezet 
speciaal onderwijs. 
 
Om een beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit op de Topklas 
Noord hebben we gesprekken gevoerd met: 

• de directeur-bestuurder en accounthouder van het 
samenwerkingsverband. 

• een schoolpsycholoog, een onderzoeker, de projectleider, een 
jeugdhulpverlener en een docent. Deze functionarissen zijn allen 
in dienst van Altra. De financiering gebeurt door het 
samenwerkingsverband en de gemeente. 

• drie leerlingen uit de Topklas Noord. 
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• de directeur van de tussenvoorziening Hogelant, vmbo-locatie 
waar het samenwerkingsverband een lokaal huurt voor de 
Topklas. Tevens levert Hogelant de docenten voor de LO & ICT 
lessen van de Topklasleerlingen. 

Conclusie 
Het beeld dat het bestuur heeft van de kwaliteit van het onderwijs is 
in hoofdstuk 2 naar voren gekomen en komt onvoldoende overeen 
met ons beeld. 
 
In onderstaande tabellen staan de oordelen samengevat, gevolgd 
door een toelichting. 
 
Op basis van wat wij gezien en gehoord hebben in de praktijk 
beoordelen wij de kwaliteit op de standaarden KA1, OP2 en OP3 als 
onvoldoende. De standaard SK1 behoeft nog meer bureauonderzoek 
om te kunnen beoordelen, maar zal waarschijnlijk op basis van de 
beschikbare gegevens en gesprekken ook het oordeel onvoldoende 
krijgen. Over enige tijd moet opnieuw een kwaliteitsonderzoek 
plaatsvinden om een goed beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit 
op de Topklas Noord. De Topklas bevindt zich aan het begin van een 
ontwikkeling. De verantwoordelijkheden zijn nog onvoldoende 
belegd. Het bestuur van het samenwerkingsverband moet zich 
bezinnen op het doel van de Topklas. Bij deze bezinning hoort volgens 
ons ook de rol die een Topklas in het samenwerkingsverband 
inneemt. Ook in relatie tot de voorzieningen die het 
samenwerkingsverband in stand houdt. 

3.1. Onderwijsproces 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Er is onvoldoende zicht op de ontwikkeling en begeleiding van 
de leerlingen. De verzameling van informatie over de kennis en 
vaardigheden van leerlingen bij binnenkomst is gebrekkig en 
opgeslagen in twee systemen (vanuit jeugdhulp is dat Care4) die niet 
onderling gekoppeld zijn en minder toegankelijk zijn voor diegenen 
die dagelijks met de Topklasleerlingen werken. De 
ontwikkelingsperspectieven die verplicht zijn bij het type leerling in de 
Topklas hebben een onhandig format. Het format beschrijft vooral 
sociaal-emotionele ontwikkeling en incidenten. De cognitieve 
ontwikkeling komt amper of niet aan bod. Een cyclische 
beschrijving hoe een achterstand wordt weggewerkt ontbreekt. Op 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 21/27



twee gebieden heeft het opdc doelen geformuleerd: voor leren en 
gedrag en werkhouding. Daarnaast ligt het vastleggen van 
het ontwikkelingsperspectief (opp) in handen van één persoon en zijn 
deze opp’s opgeslagen in fysieke mappen, waardoor de borging ervan 
zeer precair is. Het onderwijs is niet ingericht om leerlingen die 
achterstanden hebben op een structurele en herkenbare wijze te 
ondersteunen. 
 
Didactisch handelen 
Wij hebben één volledige les gezien wat te weinig is om een 
betrouwbaar oordeel op te baseren. Het didactisch handelen ligt in 
handen van één docent die de lessen moet vormgeven op basis van 
onvoldoende cognitieve informatie over de aanwezige leerlingen. De 
leerlingen werken op verschillende niveaus binnen het voortgezet 
onderwijs en komen uit verschillende leerjaren. Omdat zij op 
verschillende vlakken achterstanden hebben, is de vormgeving van de 
les een uitdaging. Een extra moeilijkheid is de matige aanlevering van 
lesmateriaal vanuit de stamscholen van de leerlingen. Vanwege de 
diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en de korte doorlooptijd van 
een leerling is differentiatie op niveau en tempo belangrijk. Gebaseerd 
op één volledige les zagen wij deze differentiatie niet terug. Het 
uitspreken van hoge verwachtingen ontbrak. De leerlingen gaven dit 
ook aan tijdens ons gesprek. De leerlingen hebben de regie over wat 
ze doen en de werkwijze. 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
Om een oordeel te vormen op het gebied van veiligheid moet er meer 
bureauonderzoek plaatsvinden. Uit de gesprekken maken we op dat 
de manier van het bestrijden en voorkomen van onveiligheid niet is 
gebaseerd op een analyse en ingezette acties op basis van gericht 
verzamelde gegevens met betrekking tot veiligheid. 

3.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
Het stelsel van kwaliteitszorg is binnen het Toptraject van 
onvoldoende niveau. Het is onduidelijk hoe de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de 
Topklas is verdeeld en er is vanuit het bestuur van het 
samenwerkingsverband geen zicht op de kwaliteit van de lessen. Er 
vindt geen analyse plaats van de onderwijskwaliteit. En er volgen geen 
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doelgerichte verbeteringen op grond van deze analyse. Dit komt 
vooral voort uit een onduidelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen het schoolbestuur en het bestuur van 
het samenwerkingsverband. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
In een reactie d.d. 12. maart 2019 deelt de directeur-bestuurder 
namens het bestuur van het samenwerkingsverband mee op welke 
wijze het bestuur de bevindingen uit dit rapport bij de verdere 
ontwikkeling van het samenwerkingsverband en de kwaliteitszorg 
betrekt. 
 
Voldoende ondersteuning voor leerlingen 
Het bestuur geeft aan tevreden te zijn over dat de inspectie aangeeft 
dat op alle scholen extra ondersteuning van leerlingen en de daartoe 
benodigde expertise te vinden is en dat er binnen het 
samenwerkingsverband voldoende mogelijkheden zijn voor extra 
ondersteuning. 
Een aandachtspunt van het samenwerkingsverband ziet het bestuur in 
het eerder onderkennen van een ondersteuningsbehoefte en het 
eerder, zo mogelijk preventief inzetten van ondersteuning. Daarmee 
wordt onnodige verergering van de situatie voorkomen en dat is goed 
voor zowel de leerling als de onderwijsgevenden. ‘Focus op preventie’ 
is voor het bestuur een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe 
Ondersteuningsplan 2019-2023. 
 
Meer zicht op de ondersteuning 
“Ouders hebben vaak geen zicht op wat de school biedt.” Het bestuur 
geeft aan dit te onderkennen en samen met de Onderwijs 
Consumenten Organisatie (OCO) van Amsterdam hieraan te werken. 
Eerste aandachtspunten zijn de toegankelijkheid en vergelijkbaarheid 
van de schoolondersteuningsprofielen. 
Voor een aantal leerlingen is goede informatie over 
ondersteuningsmogelijkheden al van belang bij de schoolkeuze voor 
het voortgezet onderwijs. Tijdig voor de schoolkeuze 2020 wil het 
samenwerkingsverband ouders meer inzicht geven. Daarnaast is 
effectieve ondersteuning tijdens de schoolloopbaan gebaat bij een 
plan waarvan leerlingen en ouders deelgenoot zijn en een goede 
uitvoering van dat plan. 
 
Samenwerking met de gemeenten 
Het bestuur geeft aan te hechten aan de goede samenwerking met de 
gemeenten Amsterdam en Diemen, bijvoorbeeld met het oog op het 
bieden van goede interprofessionele hulp en zorg. 
Wellicht wat onderbelicht in het inspectierapport zijn de 
verworvenheden van de afspraken over Specialistische Jeugdhulp in 
het Speciaal Onderwijs (SJSO). Voor de scholen betekenen die 
afspraken dat specialistische hulp en zorg direct en ten dienste van het 
onderwijs beschikbaar zijn, zonder verwijzingen en beschikkingen. Dit 
geldt voor het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, de 
tussenvoorzieningen en special classes en voor de Toptrajecten. 
 
Scholen zijn meer betrokken bij het beleid 
Het bestuur vindt dit een belangrijke bevinding. De ontwikkeling van 
het samenwerkingsverband in de richting van een netwerkorganisatie 
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is namelijk bewust ingezet, zo geeft het bestuur aan. 
Passend onderwijs wordt gerealiseerd in de onderwijspraktijk op de 
scholen. De expertise van de onderwijsprofessionals van de scholen is 
bepalend voor de kwaliteit en resultaten in de praktijk, maar ook een 
belangrijke input voor het beleid dat het bestuur van het 
samenwerkingsverband formuleert. ‘Waar doen we het ook alweer 
voor?’ en ‘Doen we de goede dingen (goed)?' zijn belangrijke vragen in 
het kader van kwaliteit die ook in de dagelijkse onderwijspraktijk 
kunnen helpen bij de uitvoeringskeuzes die de professionals maken. 
 
Financieel beheer op orde 
Het bestuur geeft aan veel aandacht te bieden aan een goede 
inrichting en verloop van de financieel-administratieve processen, en 
dit als ‘hygiëne’ te beschouwen. 
Het samenwerkingsverband is geïnteresseerd in de verdeling van de 
landelijke middelen voor leerwegondersteunend- en 
praktijkonderwijs over de samenwerkingsverbanden voortgezet 
onderwijs. Deze vormen namelijk een belangrijk deel van de 
ondersteuningsmiddelen en de inzet vraagt om inhoudelijke 
beleidskeuzes voor de toekomst. 
 
Meer zicht op doelmatigheid inzet van ondersteuningsmiddelen 
Het bestuur geeft aan zich te kunnen vinden in dit punt van de 
inspectie en hiermee op initiatief van de leden te zijn begonnen bij de 
toekenning van de extra ondersteuningsmiddelen in 2018 en de 
reguliere ondersteuningsmiddelen voor 2019. De scholen is gevraagd 
aan te geven voor welke activiteiten zij de middelen inzetten en op 
welke doelen / resultaten deze gericht zijn. Bij de verantwoording in 
februari 2020 vraagt het samenwerkingsverband aan de scholen in 
hoeverre deze activiteiten en doelen / resultaten zijn gerealiseerd. 
Hierbij onderscheidt het samenwerkingsverband een aantal 
categorieën, van kwaliteitsverbetering van de 
ondersteuningsstructuur tot de ondersteuning van individuele 
leerlingen. 
De kwaliteits- en auditcommissie van de algemene ledenvergadering 
spelen hierin een stimulerende rol en houden hierop toezicht. 
 
Verantwoordelijkheidsverdeling Toptrajecten en 
onderwijskwaliteit in de Topklassen 
Het bestuur geeft aan dat het samenwerkingsverband sinds kort is 
gestart met de ontwikkeling van Toptrajecten, de bovenschoolse 
voorzieningen in de vier windrichtingen. Het samenwerkingsverband 
is opdrachtgever, Altra – speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp 
– opdrachtnemer. Wanneer er een grote ondersteuningsbehoefte 
ontstaat, kan een school vroegtijdig de in het Toptraject aanwezige 
specialistische expertise voor onderwijs en jeugdhulp inroepen. Een 
Toptraject kent drie fasen: intake met leerling en school (met 
eventueel nadere diagnostiek), begeleiding / ondersteuning en 
begeleide teruggang van leerling en school naar een reguliere 
onderwijssituatie. De ingezette expertise richt zich zowel op de 
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leerling en de thuissituatie, als op zijn onderwijsgevenden / school. 
Uitgangspunt is dat de leerling deel uit blijft maken van zijn klas / 
school, maar een tijdelijke plaatsing in een Topklas kan onderdeel van 
het Toptraject zijn. 
Het bestuur geeft aan dat de inspectie vanuit opdc-perspectief de 
Topklas in Amsterdam-Noord heeft bezocht en heeft beoordeeld 
vanuit het VO-waarderingskader. Het samenwerkingsverband had bij 
het bezoek aan deze pilot een waarderende insteek van de inspectie 
verwacht. 
De inspectie vindt, zo geeft het bestuur aan, de kwaliteit(szorg) van 
een onvoldoende niveau en stelt dat de invulling van de 
verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk is en dat het bestuur 
beter moet sturen op de onderwijskwaliteit. 
Het bestuur geeft aan de noodzaak om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren te onderkennen. Wel wijst het bestuur op de aard van een 
Topklas, de diversiteit en de complexiteit van de gevraagde 
ondersteuning, de ingezette expertise en op de korte periodes dat 
leerlingen deel van de Topklas uitmaken. Het samenwerkingsverband 
meent dat het moeten voldoen aan de reguliere items van het VO-
waarderingskader teveel is gevraagd. Wel heeft Altra inmiddels de al 
eerder geplande audits bij de Toptrajecten en de Topklassen 
uitgevoerd. Die vormen belangrijke input voor het gesprek over het 
verhogen van de onderwijskwaliteit van de Toptrajecten en de 
Topklassen en de goede gang van diverse zaken daaromheen. 
Het bestuur vervolgt dat de ambities van Toptrajecten in termen van 
preventieve en gekwalificeerde ondersteuning van leerlingen en 
scholen, voor het samenwerkingsverband belangrijk zijn in het kader 
van het bieden van een samenhangend aanbod van voorzieningen. 
Het overleg met Altra heeft zich tot nu toe vooral gericht op de 
ontwikkeling van de Toptrajecten en de Topklassen. Het bestuur geeft 
aan dat het niet goed is dat dit niet parallel heeft gelopen met het 
expliciet formuleren van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
Toptrajecten en de Topklassen. In dit kader gaat het 
samenwerkingsverband ook aangeven hoe het gaat sturen op 
onderwijskwaliteit. 
 
Leerlingen in de ondersteuningsplanraad 
Het bestuur geeft aan zich opnieuw te zullen inspannen om vacante 
leerlingenzetels in de ondersteuningsplanraad goed te vervullen. Het 
bestuur zal schoolbesturen en directeuren vragen welke leerlingen 
zich verkiesbaar willen stellen. 
Zeker in het voortgezet onderwijs is het perspectief van leerlingen 
belangrijk. Afstemming met de ondersteuningsplanraad is hierin 
gewenst, zo geeft het bestuur aan. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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