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Voorwoord 

In 2017 is door de werkgroep Kwaliteitszorg & Verantwoording 1  gewerkt aan het opzetten en 

uitwerken van een nieuwe systematiek van kwaliteitszorg en verantwoording aansluitend bij de 

ontwikkelingen passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband VO 30 06 (SWV). In den lande 

is inspiratie opgehaald vanuit ‘good practises’ bij andere samenwerkingsverbanden en bij 

bijeenkomsten van de VO-raad en het ministerie van OCW. De werkgroep heeft de uitwerkingen 

vervolgens regelmatig gespiegeld aan een klankbordgroep bestaande uit een dwarsdoorsnede van het 

SWV2 . Daarnaast is de conceptnotitie voorgelegd aan een extern deskundige op het gebied van 

kwaliteitszorg binnen passend onderwijs. In deze notitie staan de opbrengsten van dit proces 

beschreven in de vorm van beschrijving van de kwaliteitszorg binnen SWV VO 30 06.  

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn de eerste stappen gezet met de invoering van een nieuwe 

voorzieningenstructuur en met ingang van 1 augustus 2018 start de nieuwe 

ondersteuningsplanperiode. De ontwikkelingen in het SWV vragen om een andere wijze van 

verantwoording en monitoring dan voorheen. Daarnaast is er binnen het SWV behoefte aan een 

integrale benadering van verantwoording, monitoring en kwaliteitszorg. Op deze manier worden 

processen met elkaar verbonden. Daarnaast kunnen er vanuit dit beeld trends op het niveau van het 

SWV en bij scholen en voorzieningen opgemerkt worden. Als de trends aanleiding geven tot een 

nadere analyse, dan kan er op een verdiept niveau gekeken worden. Parallel aan de implementatie 

van deze systematiek van kwaliteitszorg, vindt ook de implementatie van een nieuw systeem voor de 

digitale verwerking van aanvragen plaats. Dit nieuwe systeem biedt de technische randvoorwaarden 

voor scholen, voorzieningen en het SWV, om processen voor aanvragen, verantwoording en 

monitoring efficiënter in te richten.  

De implementatie en doorontwikkeling van kwaliteitszorg iets waar veel partijen bij betrokken zijn en 

inzet van alle betrokkenen vraagt. Deze notitie biedt een inhoudelijk kader en kan tegelijkertijd ook 

gezien worden als ontwikkelagenda en gespreksdocument. Hier zal binnen verschillende geledingen in  

het SWV veel aandacht voor zijn. De verwachting is dat in 2018 wezenlijke stappen gezet worden, maar 

ook de jaren erna zal aandacht moeten zijn voor de doorontwikkeling en het uitlijnen van relevante 

processen. In de komende jaren zal er vanuit de opgedane ervaringen en informatie meer inzicht 

verkregen worden over de betekenis van de informatie om op die manier nog gerichtere 

ontwikkeldoelen vast te kunnen stellen ter verbetering van passend onderwijs binnen dit SWV. Pas als 

er van een zekere periode  betrouwbare informatie is kunnen trends weergeven en verklaard worden 

en kan er sprake zijn van benchmarking. Daarom gaat het in eerste fase over het verzamelen van 

informatie en kan op veel thema’s pas daarna gesproken worden van normstelling. 

In deze notitie zal allereerst een inleiding gegeven worden op het thema kwaliteitszorg. Vervolgens 

worden de uitgangspunten van kwaliteitszorg, zoals ze binnen dit SWV zijn geformuleerd, toegelicht. 

Daarna wordt een beschrijving gegeven hoe de systematiek van kwaliteitszorg en monitoring per 

programma uitgewerkt wordt. Informatie over de inhoud van de programma’s is te veinden in het  

                                                           

1 Enkele leden van het directeurenoverleg, een zorgcoördinator, directeur SWV en beleidsondersteuner SWV. 
2 Bestuurder, lid directeurenoverleg, zorgcoördinator, begeleider, docent, ouder, leerling. 
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Ondersteuningsplan 2018-2022.  Tenslotte is een activiteitenoverzicht weergeven voor het SWV en de 

scholen. Waar relevant staat ontwikkelagenda vermeld in de hoofdstukken.  

Dit kader voor verantwoording en kwaliteitszorg is vastgesteld in het directeurenoverleg d.d. 22 

januari 2018. 
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1. Inleiding op het thema kwaliteitszorg 

2.1 Terminologie 

Met kwaliteitszorg wordt bedoeld: het geheel aan maatregelen waarmee het SWV aanstuurt op 

verbetering van de kwaliteit van alle processen in het SWV. Dat is uiteraard de kwaliteit van de 

begeleiding in de scholen en voorzieningen, maar ook de kwaliteit van ondersteunende activiteiten 

zoals de aansturing van het SWV en de activiteiten van het Expertisecentrum. Kwaliteitszorg is erop 

gericht met de beschikbare middelen maximaal effect te realiseren. De belangrijkste vragen bij 

kwaliteitszorg zijn: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden 

anderen dat ook? Wat doen we met die wetenschap?  

Verantwoording gaat over het laten zien hoe een organisatie of een professional een bijdrage levert 

aan het zorgen voor passend onderwijs. Bij verantwoording over passend onderwijs zijn veel 

verschillende partijen betrokken. Scholen leggen bijvoorbeeld aan leerlingen en hun ouders uit welke 

begeleiding de leerling krijgt. Daarnaast is het de bedoeling dat scholen aantonen hoe ze het geld van 

het SWV gebruiken voor de ondersteuning van leerlingen. Ook moeten scholen en het 

samenwerkingsverband zich verantwoorden aan de overheid, onder andere aan de Inspectie van het 

Onderwijs. Tot slot hoort een organisatie die betaald wordt met publiek geld zich ook te 

verantwoorden aan de maatschappij over de bijdrage die geleverd wordt aan de maatschappelijke 

opdracht. Voor het SWV betekent dat het zorgen voor een goede onderwijsplek voor ieder kind, 

waardoor een basis wordt gelegd voor deelname aan de samenleving.  

 

2.2 Eisen en invloeden op kwaliteitszorg 

Binnen het SWV neemt kwaliteitszorg een belangrijke plaats is. De reden hiervoor is dat het SWV op 

deze manier verantwoording wil, kan en moet afleggen over alle middelen en processen die 

plaatsvinden binnen het SWV. Maar ook over hoe de middelen van het SWV besteed worden binnen 

de scholen en op welke wijze deze processen uitgevoerd worden. Oftewel iedereen die activiteiten 

uitvoert (en dus middelen besteedt) van het SWV legt hier verantwoording over af. Hierbij is het 

belangrijk dat vooraf bepaald wordt wie verantwoording aflegt en op welke wijze dat plaatsvindt. 

Dubbele verantwoording dient voorkomen te worden en verantwoording moet gaan over beoogde en 

bereikte doelen en resultaten.    

De wijze waarop kwaliteitszorg wordt ingericht binnen het SWV, heeft te maken met verschillende 

eisen en invloeden die er zijn op deze kwaliteitszorg en de mate waarin deze prioriteit krijgen. Binnen 

het SWV worden afspraken gemaakt over de inrichting en de mate van aandacht van de verschillende 

aspecten. De verschillende eisen en invloeden worden in onderstaande schema weergegeven: 
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2. Uitgangspunten het ontwerp 

 De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor het ontwerp van de systematiek van 

kwaliteitszorg en verantwoording (zie ook Ondersteuningsplan 2018-2022) : 

Uitgangspunt  Toelichting  

Verantwoording door de scholen en 
kwaliteitszorg op 
samenwerkingsverbandniveau zijn 
verbonden processen.  

De data die scholen aanleveren aan het SWV in het kader van 
verantwoording levert relevante informatie op om de kwaliteit 
van de ondersteuning op SWV-niveau planmatig te monitoren 
en te verbeteren. Daarom is het van belang dat eventuele 
aanpassingen, die voortkomen vanuit de kwaliteitszorgcyclus, 
hun weerslag vinden in de verantwoordingssystematiek en 
andersom.  

Onze werkwijze van kwaliteitszorg is 
middel om ervoor te zorgen dat wij 
als samenwerkingsverband altijd op 
ontwikkeling gericht zijn en borgen 
wat goed gaat.   

Het systeem (documentatie, planning, rolverdeling, aanpak en 
dergelijke) moet ons helpen bij het borgen, planmatig 
versterken en actualiseren van de processen in het 
samenwerkingsverband.  

Het SWV ontwikkelt zich als een 
lerende gemeenschap. Het delen van 
informatie binnen de scholen tussen 
scholen draagt eraan bij dat 
verantwoording en kwaliteitszorg 
‘levende’ processen zijn.   

Het samenwerkingsverband en de scholen worden sterker door 
van en met elkaar te leren. Daarbij wordt leren gezien als een 
constante in de kwaliteitsverbetering. Er wordt informatie 
verzameld over de stand van zaken ten aanzien van de realisatie 
van passend onderwijs. Daarover wordt gereflecteerd op 
verschillende niveaus: de ontwikkeling van de leerling, de 
kwaliteit van ondersteuning binnen de school en de realisatie 
van passend onderwijs door het SWV als geheel. Er wordt ook 
gekeken naar de vraag of we met de ondersteuningsmiddelen 
van het SWV maximaal rendement halen: Kunnen we met 
evenveel middelen meer bereiken? Of met minder middelen 
evenveel?     

Tegenover het ontvangen van 
middelen van het SWV staat de 
verplichting tot het leveren van 
kwaliteit. Zowel over de inzet van de 
middelen als over de opbrengsten 
daarvan wordt verantwoording 
afgelegd.   

We willen als (scholen van) het samenwerkingsverband 
inzichtelijk maken wat er gebeurt met de 
ondersteuningsmiddelen. Daarom geven de scholen inzicht in 
de besteding van deze middelen. Daarnaast willen we ernaar 
toewerken dat we steeds beter weten of de inzet van deze 
middelen ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de 
effectiviteit van de ondersteuning (doelrealisatie). Oftewel, 
hebben scholen ermee weten te bereiken wat de scholen en 
het SWV ermee hebben beoogd te bereiken? Op basis daarvan 
kan het SWV iets zeggen over de effectiviteit van het SWV als 
geheel in het realiseren van passend onderwijs. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van een combinatie van zogenaamde ‘hard 
controls’ (cijfers) en ‘soft controls’ (signalen, uitwisseling, 
gesprek).  

De verantwoording en kwaliteitszorg 
zijn transparant en zoveel mogelijk 
openbaar toegankelijk.   

Door ernaar te streven dat de scholen en het SWV alle 
informatie vanuit verantwoording en kwaliteitszorg openbaar 
toegankelijk maken, wordt werk gemaakt van de horizontale 
verantwoording. Horizontale verantwoording betekent dat er 
niet alleen sprake is van onderlinge verantwoording bínnen het 
SWV, maar ook dat scholen en SWV zich verantwoorden over 
passend onderwijs naar direct belanghebbenden – ouders en 
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leerlingen, docenten en begeleiders – en de maatschappij. Met 
toegankelijk bedoelen we niet alleen dat documenten op een 
openbare plek staan, zoals de websites van scholen en het SWV, 
maar ook dat we ernaar streven de inhoud zo duidelijk mogelijk 
te beschrijven. De informatie moet zoveel mogelijk begrijpelijk 
zijn voor een geïnteresseerde leek.  

Het systeem van kwaliteitszorg en 
verantwoording kent een balans 
tussen kwaliteit en volledigheid 
enerzijds en efficiëntie anderzijds.   

De administratieve belasting dient zo beperkt mogelijk te 
blijven. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij de 
instrumenten die reeds gebruikt worden in de scholen. De focus 
in het SWV ligt op de verantwoording over de inzet van de 
ondersteuningsmiddelen en de opbrengsten die daarmee 
gerealiseerd worden. Ten aanzien van passend onderwijs 
stellen de scholen in het SWV vooraf met elkaar kaders ten 
aanzien van doelstelling, financiën en kwaliteit, samengevat als 
het ‘wat’ en beschreven in het ondersteuningsplan. Scholen 
geven vervolgens binnen de eigen organisatie invulling aan het 
‘hoe’, zodat onderwijs en passend onderwijs met elkaar 
verbonden kunnen worden. Door vertrouwen te hebben in 
elkaars deskundigheid kan gewerkt worden met een smalle set 
afspraken. Door verantwoording af te leggen naar elkaar krijgt 
dit vertrouwen een fundament. Zo ontstaat een opwaartse 
spiraal.  

Alle scholen hebben de basis op orde 
ten aanzien van kwaliteit van het 
onderwijs en medezeggenschap.  

De kwaliteit van het onderwijs in de scholen heeft grote invloed 
op de kwaliteit van passend onderwijs. De kwaliteit van het 
onderwijs wordt minimaal vierjaarlijks getoetst door de 
Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van het periodiek 
onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs worden 
gescreend op mogelijke risico’s voor de doelstellingen van het 
SWV. Zo wordt voorkomen dat het SWV de getoetste thema’s 
nogmaals moet onderzoeken. Het SWV gaat ervan uit dat elke 
school een basisarrangement heeft bij de inspectie en daarbij 
geen onvoldoendes heeft op de criteria die direct verwijzen 
naar passend onderwijs. Daaronder valt ook een goede 
organisatie van de medezeggenschap in scholen, zodat er 
sprake is van macht en tegenmacht ten aanzien van de 
uitvoering van passend onderwijs in de scholen. Aangezien deze 
elementen al getoetst worden door de Inspectie heeft het SWV 
hier in principe geen rol in.  
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3. Domeinen in kwaliteitszorg  

Op basis van de invloeden op het kwaliteitszorgsysteem (hoofdstuk 1) en uitgangspunten (hoofdstuk 

2) kunnen een aantal domeinen worden beschreven die gezamenlijk de kwaliteit toetsen. Deze 

domeinen hebben betrekking op één of meerdere eisen/invloeden van het kwaliteitszorgsysteem en 

zijn voor de verschillende (ondersteunings)niveaus en programma’s binnen het SWV uitgewerkt.  

Domein Omschrijving Eis/invloed vanuit 

Doelrealisatie 

Vooraf worden door SWV/scholen 
doelen beschreven (op 

verschillende niveaus) en er wordt 
getoetst in hoeverre deze behaald 
zijn en wat de resultaten hiervan 

zijn. 

Eisen vanuit wet- en regelgeving 
Eisen vanuit inspectie 

Verantwoording naar stakeholders 
Gezamenlijke ambitie 

Maatschappelijke opdracht 

Financiële 
verantwoording 

Zowel het SWV als betrokken 
scholen leggen verantwoording af 
over de inzet van middelen. Deze 

inzet wordt gekoppeld aan 
doelrealisatie 

Eisen vanuit wet- en regelgeving 
Eisen vanuit inspectie 

Verantwoording naar stakeholders 
Gezamenlijke ambitie 

Maatschappelijke opdracht 

Monitoring 

SWV checkt algemene aspecten van 
kwaliteit van scholen. Scholen 
leveren informatie aan over 

(toeleiding en) deelname en vindt 
analyse en duiding plaats (binnen 

school en binnen SWV) 

Eisen vanuit inspectie 
Verantwoording naar stakeholders 

Gezamenlijke ambitie 
Maatschappelijke opdracht 

Tevredenheid 
stakeholders 

School levert informatie aan met 
betrekking tot tevredenheid 

directbetrokkenen (leerlingen 
/ouders/mentoren & docenten) en 

geeft duiding aan deze gegevens 

Verantwoording naar stakeholders 
Gezamenlijke ambitie 

Maatschappelijke opdracht 
Kwaliteitszorgsysteem van 

aangesloten scholen 
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In onderstaande afbeelding wordt dit schematisch weergegeven waar de primaire 

verantwoordelijkheden liggen voor verantwoording van de programma’s. 

 

 
* Expertisecentrum valt onder de verantwoordelijkheid van het VSO, omdat het personeel daar in de huidige situatie in 
dienst is. Dienstverlening vindt plaats volgens dienstverleningsovereenkomsten. In de praktijk wordt de monitoring de 
tevredenheid over de dienstverlening echter uitgevoerd door het SWV.  

 
 Algemene aspecten van kwaliteit (Hoofdstuk 5) 

a. Monitoring algemene aspecten van kwaliteit (risico-inventarisatie op basis van 

basisarrangement inspectie)  

b. Monitoring thuiszitters 

c. Monitoring maatwerktrajecten 

d. Tevredenheid belanghebbenden 

Verantwoording 

door: 

Programma’s: 

kwaliteitszorg

reguliere VO-
scholen

algemene aspecten 
kwaliteit

regulier 
onderwijsproces

trajectvoorziening

koersklassen

VSO

VSO

Past

SWV

expertisecentrum* 

toekenning extra 
ondersteuning

bestuur, organisatie 
en administratie
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B) Regulier onderwijsproces (Hoofdstuk 6) 

a. Inzet ondersteuningsmiddelen 

b. Monitoring deelname PrO 
 

C) Trajectvoorziening van scholen (Hoofdstuk 7) 

a. Doelrealisatie (doorstroom van trajectvoorziening naar hoger ondersteuningsniveau 

en doelrealisatie van uitgevoerde trajecten) 

b. Inzet ondersteuningsmiddelen 

c. Monitoring deelname trajectvoorziening  
 

D) Koersklassen inclusief ISK en pilots intensieve koersklassen (Hoofdstuk 8)  

a. Doelrealisatie (doorstroom van koersklas naar hoger of lager ondersteuningsniveau) 

b. Inzet ondersteuningsmiddelen 

c. Monitoring toeleiding en deelname koersklassen 
 

E) VSO (Hoofdstuk 9) 

a. Monitoring deelname (teldatum en peildatum) 

b. Doelrealisatie 

c. Doorstroom van en naar VSO inclusief tussentijdse groei 

F) Past (Hoofdstuk 10) 
a. Monitoring, instroom deelname en uitstroom Past 
b. Beoordeling toelaatbaarheid Past door COT 
c. Inzet ondersteuningsmiddelen 

 

G) Expertisecentrum (Hoofdstuk 11) 

a. Tevredenheid van scholen 

b. Tevredenheid van medewerkers 
 

H) Toewijzing extra ondersteuning (Hoofdstuk 12) 

a. Monitoring klachten en bezwaren 
 

I) Bestuur, organisatie en administratie SWV (Hoofdstuk 13) 

a. Doelrealisatie (ondersteuningsplan en jaarverslag) 

b. Kosten effectiviteit 

c. Tevredenheid van de scholen 

 

In de volgende hoofdstukken zijn bovenstaande punten verder uitgewerkt. Van belang is dat deze 

parameters geen losstaande elementen zijn, maar een verbonden geheel vormen. Er wordt daarom 

ook gewerkt in een cyclisch proces, waarbij de verschillende parameters steeds samenkomen en input 

vormen voor evaluatie en daaropvolgende doelstellingen: plan – do – check – act. Dit proces geldt 

zowel voor de verschillende scholen, voor de voorziening Past, en voor de werkprocessen in de 

organisatie van het SWV (bestuur, organisatie, administratie). Om een overzicht te krijgen van dit 

proces is een vereenvoudigde weergave gemaakt. Hierbij wordt zowel het proces binnen de school, de 

voorziening Past als binnen het SWV als geheel weergeven. 
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Informatie over 
uitvoer passend 

onderwijs

concept jaarverslag 
afgelopen schooljaar 
en jaarplan komend 

jaar  opstellen

jaarverslag en 
jaarplan bespreken 

met alle betrokkenen

definitief jaarverslag 
en jaarplan 
vaststellen

uitvoer passend 
onderwijs volgens 

ondersteunings- en 
jaarplan

informatie over uitvoering 
passend onderwijs (eigen 
gegevens en vanuit SWV) 

concept ondersteuningsjaar-
verslag afgelopen jaar  en 

concept 
schoolondersteuningsprofiel 
komend schooljaar opstellen 

(evaluatie)gesprek met 
(directeur) SWV

definitief ondersteuningsjaar-
verslag  en 

schoolondersteuningsprofiel op-
en vaststellen

uitvoering passend onderwijs 
volgens beschreven 

schoolondersteuningsprofiel 
(vanuit uitgangspunten 

ondersteuningsplan SWV) VO-scholen  

Informatie over uitvoering 
Past  (eigen gegevens en 

vanuit SWV)

conceptjaarverslag 
afgelopen jaar en concept 

jaarplan komend 
schooljaar opstellen 

(evaluatie)gesprek met 
(directeur) SWV

definitief jaarverslag en 
jaarplan op- en vaststellen

uitvoering Past volgens 
jaarplan (vanuit 
uitgangspunten 

ondersteuningsplan SWV)

PAST 

 

SAMENWERKINGSVERBAND 

 

Informatie VSO Informatie 

expertisecentrum 

Informatie toewijzing 
extra ondersteuning 

Informatie bestuur, 

organisatie, administratie 
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4. Algemene aspecten van kwaliteit 

Een voorwaarde voor het bieden van passend onderwijs, is het bieden van goed onderwijs. Deze 

algemene aspecten van kwaliteit zijn een indicator voor de kwaliteit van passend onderwijs. Om die 

reden vindt er een check plaats van deze algemene aspecten. In de uitgangspunten is beschreven dat 

erg geen sprake moet zijn van dubbele verantwoording, er zal dus gebruik gemaakt worden van 

gegevens die beschikbaar zijn vanuit andere bronnen.  Deze bronnen betreffen met name de criteria 

van het inspectiekader relevant voor passend onderwijs (zie bijlage 1). Wanneer deze criteria als 

voldoende beoordeeld zijn, kan gesteld worden dat er aan deze algemene aspecten van kwaliteit 

voldaan wordt. Wanneer dit niet het geval is, kan gesteld worden dat deze school het risico loopt dat 

kwaliteit onvoldoende geborgd is. Dit punt zal dan met betreffende school besproken worden.  

Daarnaast wordt er per kwartaal een overzicht gegeven van het aantal thuiszitters in de regio. Deze 

gegeven worden aangeleverd door Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO). Ook 

zal er monitoring plaatsvinden op het aantal keren dat er gebruik is gemaakt van maatwerktrajecten, 

omdat het reguliere aanbod binnen het VO onvoldoende dekkend bleek. Tenslotte wordt de 

tevredenheid van direct betrokkenen gezien als algemeen aspect van kwaliteit. Hierbij wordt aan de 

school gevraagd om in beeld te brengen hoe de tevredenheid van ondersteuning door 

directbetrokkenen (leerlingen, ouders, docenten) ervaren wordt. Vanuit het oogpunt van efficiency en 

voorkomen van onnodige werkzaamheden, is de school vrij in de wijze waarop de informatie over 

tevredenheid opgehaald wordt. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het wenselijk om aan te sluiten 

bij het eigen systeem van kwaliteitszorg. Voor alle algemene aspecten van kwaliteit geldt dat deze als 

totaalbeeld gemonitord worden en wanneer er reden toe is, verdiepende analyse plaats zal vinden om 

deze gegevens op een goede manier te kunnen duiden.   

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Risico’s in de 
context 

Check op basisarrangement 
Inspectie en voldoendes voor 
criteria passend onderwijs (zie 
bijlage 1) 
 

Door SWV Jaarlijkse check 

Thuiszitters Kwartaaloverzichten 
thuiszitterstelling 

Door RBL aan 
SWV 
 
Door SWV aan 
inspectie 

Vier keer per jaar:  
September 
December 
Maart 
Juni 
 

Maatwerk 
trajecten 

Monitoring op aantal en soort 
aanvragen voor maatwerk 

Door SWV Vier keer per jaar: 
September 
December 
Maart 
Juni 
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Tevredenheid 
direct- 
betrokkenen 

Verslaglegging resultaten 
tevredenheid ondersteuning  

Door scholen 
aan SWV 
 

Jaarlijks als onderdeel 
van ondersteunings- 
jaarverslag  

 

 
Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Aandachtspunten of schrijfwijzer opstellen die scholen kunnen 
gebruiken bij de verslaglegging tevredenheid direct betrokkenen 
(als onderdeel van het ondersteuningsjaarverslag van VO-school). 

Mei 2018 

Format uitwerken voor de wijze waarop maatwerktrajecten kunnen 
worden aangevraagd en vastgelegd. 

Jan 2019 

 

  



 

 

14 

5. Reguliere onderwijsproces  

VO-scholen die onderwijs verzorgen op VMBO-basis en VMBO-kader niveau ontvangen 

ondersteuningsmiddelen van het SWV ter ondersteuning van het regulier onderwijsproces. Ter 

verantwoording van deze middelen wordt aan deze scholen een overzicht gevraagd van de inzet van 

deze ondersteuningsmiddelen, verdeeld over categorieën.  

 

Daarnaast kent het PrO een aparte status binnen het VO, omdat alle leerlingen een TLV PrO hebben 

voor ondersteuningsbekostiging. Monitoring plaats door het SWV over de deelnamepercentages.  

 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Inzet 
ondersteunings- 
middelen  
 

Overzicht inzet 
ondersteuningsmiddelen SWV in 
categorieën: 
Onderwijzend personeel 
(docent/mentoraat) 
Onderwijsondersteunend 
personeel gericht op primair 
proces (o.a. onderwijsassistent) 
Professionalisering 
Materieel 
Anders  
 

Door scholen 
met een VMBO-
afdeling b/k aan 
SWV 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
ondersteunings 
jaarverslag 

Monitoring 
deelname PrO 

Monitoring deelname PrO Door SWV o.b.v. 
TLV’s 

Oktober  

 

 
Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Opstellen van een format ten behoeve rapportage over de inzet van 

ondersteuningsmiddelen regulier onderwijsproces. (Als onderdeel 

van het ondersteuningsjaarverslag van betrokken school)  

Mei 2018 

Verkenning van mogelijkheden tot digitale monitoring inzet 

ondersteuningsmiddelen. 

2018 - 2019 
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6. Trajectvoorziening 

Alle VO-scholen binnen het SWV kunnen leerlingen voor een kortere of langere periode begeleiding 

beiden als steun(tje) in de rug bovenop het reguliere onderwijsproces. Samen met het reguliere 

onderwijsproces vormt deze begeleiding de basisondersteuning. Om deze basisondersteuning vorm te 

geven ontvangen scholen, naast de inzet van eigen middelen van de school, een bijdrage van het SWV. 

Verantwoording van deze basisondersteuning vindt niet alleen plaats door het verantwoorden van de 

inzet van middelen, maar ook door middel van het inzichtelijk maken van de doelrealisatie en 

monitoring van de trajectvoorziening. Op deze manier heeft de school zelf het SWV zicht op de 

trajectvoorziening binnen de school, maar kunnen vanuit het SWV ook school overstijgende trends en 

aandachtspunten inzichtelijk gemaakt worden, zodat daar indien gewenst school overstijgende 

actiepunten voor geformuleerd kunnen worden.  

 

 Middel Aan/door wie Frequentie 
Doelrealisatie Inventarisatie van COT van 

doorstroom naar voorzieningen 
met hoger ondersteuningsniveau 
 
 
 
Overzicht van doelrealisatie en 
tevredenheid op proces van 
trajecten binnen 
trajectvoorziening 
 

Door SWV o.b.v. 
aanvragen 
arrangementen 
en TLV’s 
 
 
Door scholen 
aan het SWV 
 
 

Twee keer per jaar: 
Apr-mei; voorlopig 
overzicht 
Jul; definitief overzicht 
 
 
Bij ieder traject 
 

Inzet 
ondersteunings-
middelen 

Overzicht inzet 
ondersteuningsmiddelen SWV in 
categorieën: 
Begeleiding van leerlingen 
Professionalisering en 
ontwikkeling 
Coördinatie 
Materieel 
Anders 
 

Door scholen 
aan het SWV 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
ondersteunings- 
jaarverslag 

Monitoring 
deelname 
traject-
voorziening 

Monitoring deelname 
trajectvoorziening:  
Begin- en einddatum van het 
traject 
Onderwijsniveau 
Schooljaar 
Reden(en) van de begeleiding (in 
categorieën) 
Begeleidingssituatie (individueel, 
groepsgrootte) 
Frequentie van begeleiding (in 
categorieën) 
 

Door scholen 
aan het SWV  

Bij ieder traject  
 
Apr-mei: wordt er een 
voorlopig overzicht 
gemaakt door SWV en 
teruggekoppeld naar 
de betreffende school 
In juli volgt definitief 
overzicht. 
Actuele situatie is voor 
school steeds 
zichtbaar in Docuware 
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Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Ontwikkelen van een format ten behoeve van rapportage over de 

inzet van ondersteuningsmiddelen trajectvoorziening. (Als 

onderdeel van het ondersteuningsjaarverslag van betrokken 

school)  

Mei 2018 

Uitwerking van indicatoren voor doelrealisatie binnen 

trajectvoorziening 

 Sep 2018 

Doorontwikkelen van dashboard met betrekking tot monitoring 

trajectvoorziening 

2018 - 2019 
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7. Koersklassen 

Doelstelling van plaatsing in een koersklas is dat leerlingen binnen deze setting voldoende veiligheid, 

structuur en nabijheid ervaren om zich zowel didactisch als sociaal emotioneel dermate te 

ontwikkelen, zodat zij na een periode in de koersklas hun onderwijsloopbaan kunnen vervolgen binnen 

het regulier onderwijsproces (eventueel met ondersteuning vanuit de trajectvoorziening). De mate 

van doorstroom van deze leerlingen naar een lager ondersteuningsniveau vormt dan ook wijze waarop 

de doelrealisatie gemonitord kan worden. Naast deze doelrealisatie zullen de locaties waar 

koersklassen gepositioneerd zijn, de inzet van de ontvangen ondersteuningsmiddelen verantwoorden 

in de vorm een overzicht van deze inzet binnen het ondersteuningsjaarverslag van de betreffende 

locatie. Tenslotte zal monitoring plaatsvinden op het de toeleiding en deelname aan de koersklassen 

vanuit de verschillende locaties. Dit betekent dat ook scholen die zelf geen koersklas hebben, wel een 

overzicht ontvangen van het SWV over deze monitoring. Op basis van deze gegevens kan de school 

een analyse maken en doelstellingen voor de komende periode formuleren betreffende de (toeleiding 

en deelname) van de koersklassen. Deze analyse wordt eveneens verwerkt in het 

ondersteuningsjaarverslag van de betreffende locatie.  

 Middel Aan/door wie Frequentie 
Doelrealisatie Overzicht van scholen op basis 

van doorstroom leerlingen in 
koersklassen 
 
 
 
Inventarisatie van COT van 
doorstroom naar voorzieningen 
met hoger ondersteuningsniveau 
 
 
Ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) opstellen 
 

Door scholen 
aan het SWV 
 
 
 
 
Door SWV o.b.v. 
aanvragen 
arrangementen 
Past en TLV’s 
 
Door school aan 
ouders en 
leerling 
 

Twee keer per jaar: 
Feb-mrt ; voorlopig 
overzicht 
Jun; definitief 
overzicht 
 
Jul; overzicht 
vergelijken met 
overzicht scholen 
 
 
Bij iedere aanvraag 
plaatsing koersklas 
 

Inzet 
ondersteunings-
middelen 

Overzicht inzet 
ondersteuningsmiddelen SWV in 
categorieën: 
Begeleiding van leerlingen 
Professionalisering en 
ontwikkeling 
Coördinatie 
Materieel 
Anders 
 

Door scholen 
aan het SWV 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
ondersteunings 
jaarverslag 

Monitoring 
toeleiding en 
deelname 
koersklassen 

Monitoring deelname 
koersklassen:  
Aantal aanmeldingen en 
plaatsingen 
Aantal tussentijdse plaatsingen 
Niveau & leerjaar 

Door scholen 
aan het SWV  

Bij ieder traject  
Apr-mei: wordt er een 
voorlopig overzicht 
gemaakt door SWV en 
teruggekoppeld naar 
de betreffende school 
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 In juli volgt definitief 
overzicht. 
Actuele situatie is voor 
school steeds 
zichtbaar in docuware 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Opstellen van een overzichtsformat ten behoeve van de inzet van 

ondersteuningsmiddelen koersklassen. (Als onderdeel van het 

ondersteuningsjaarverslag van betrokken school)  

Mei 2018 

Ontwikkelen van en overzichtsformat deelname koersklassen voor 

de scholen 

2018 

Uitwerking van toeleiding koersklassen en verwerking in digitaal 

systeem 

 Jul 2018 

Doorontwikkelen van dashboard met betrekking tot monitoring 

koersklassen 

2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

8. VSO 

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de VO-scholen geboden kan worden 

(zelfs met trajectvoorziening of in een koersklas), is er de mogelijkheid voor een leerling om onderwijs 

te volgen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Binnen deze zeer kleinschalige omgeving met 

specialistische ondersteuning kan maatwerk geboden worden, zodat de leerling zich verder kan 

ontwikkelen, zowel op didactisch als sociaal emotioneel gebied. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

is voorwaardelijk voor toelating tot het VSO. Deze wordt in principe aangevraagd door de verwijzende 

VO-school. In deze aanvraag geeft de school aan welke ondersteuning de leerling nodig heeft en de 

school zelf onvoldoende kan bieden. In het ondersteuningsplan staat beschreven dat een doelstelling 

is om passend onderwijs kosteneffectief vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat het 

deelnamepercentage stabiliseert en op termijn afneemt. Dit kan plaatsvinden door de doorstroom 

vanuit het VSO naar de VO-scholen te stimuleren. Tegelijkertijd moeten de 

ondersteuningsmogelijkheden binnen de reguliere VO-scholen vergroten. Door de doorstroom naar 

en vanuit het VSO te monitoren kan bijgehouden worden of de werkelijke situatie overeenkomt met 

de beschreven doelstelling. Daarnaast kan door monitoring deelname VSO ook een beeld geschetst 

worden over de deelname vanuit de regio. Een verdiepte trendanalyse kan, indien nodig, inzicht geven 

in de oorzaken van de waargenomen trends. 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Monitoring 
deelname VSO 
(teldatum en 
peildatum) 

Monitoring deelname SWV op basis 
van aanvragen 
TLV’s / DUO  

Elk kwartaal met 
nadruk op najaar 
i.v.m. oktobertelling  
 
 

Doelrealisatie Ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) opstellen 
 

Door school aan 
ouders en 
leerling 
 

Bij elke plaatsing in 
VSO 
 

Doorstroom naar 
VSO  

Aanvraag TLV  indienen bij SWV Door school aan 
SWV 
 

Bij elke plaatsing in 
VSO 

Doorstroom 
vanuit VSO 

Doorstroom monitoren in DUO3 SWV aan alle 
betrokkenen 

Jaarlijks, verwerkt in 
het jaarverslag van het 
SWV 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Digitalisering van aanvragen TLV  Juli 2018 

Uitwerking van monitoring uitstroom VSO  Jan 2019 

 

                                                           

3 Aandachtspunt is dat de gegevens in DUO zijn verwerkt met t-1. Dit zorgt ervoor dat deze doorstroom pas een 
jaar na werkelijke doorstoom inzichtelijk gemaakt kan worden 
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9. Past 

Als het een reguliere school niet lukt om een jongere weer te laten re-integreren na (dreigend) 

thuiszitten in het onderwijsproces, dan komt de voorziening Past in beeld. Past is een bovenschoolse 

voorziening van het samenwerkingsverband. Uitvoering van Past gebeurt door VSO de Sonnewijser.  

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van deze voorziening is het belangrijk dat er zowel 

monitoring is op de toeleiding en deelname aan Past vanuit de verschillende reguliere scholen, maar 

ook verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen en wijze waarop doorstroom vanuit 

Past gerealiseerd wordt.  

 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Monitoring, 
instroom 
deelname en 
uitstroom Past 
 

Monitoring deelname  Past voert 
evaluatie uit  
 
SWV o.b.v. 
toekenningen 
arrangementen 
en evaluaties 

Bij elke uitstroom 
vanuit Past 
 
 
Elk kwartaal 

Doelrealisatie Ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) naar aanleiding van 
multidisciplinair overleg  
als onderdeel van een 
onderwijszorgarrangement (OZA). 
 

Door school aan 
ouders en 
leerling 
 

Bij elke plaatsing bij 
Past 
 

Beoordeling 
toelaatbaarheid 
Past 

Aanvraag Past indienen bij SWV Door school aan 
SWV 

Bij elke plaatsing bij 
Past 
 
 

Inzet 
ondersteunings-
middelen Past 

Overzicht inzet 
ondersteuningsmiddelen SWV in 
categorieën: 
Begeleiding van leerlingen 
Professionalisering en 
ontwikkeling 
Coördinatie 
Materieel 
Anders 
 

Door Past aan 
het SWV 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
jaarverslag Past 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Opstellen van een format ten behoeve van rapportage over de inzet 

van ondersteuningsmiddelen Past. (Als onderdeel van het 

jaarverslag van Past)  

Mei 2018 

Ontwikkelen van en overzichtsformat deelname Past 2018 

Uitwerking van toeleiding Past en verwerken in digitaal systeem Voorjaar 2018 
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Uitwerking monitoring uitstroom Past en verwerking in digitaal 

systeem 

Jul 2018 

Doorontwikkelen van dashboard met betrekking tot monitoring 

Past 

2018 - 2019 
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10. Expertisecentrum 

Binnen het SWV zijn verschillende professionals op de VO-scholen werkzaam vanuit het SWV. Deze 

medewerkers bieden ondersteuning op specifieke expertisegebieden. Afspraken over de 

schoolondersteuning worden periodiek vastgelegd tussen Expertisecentrum en de VO-locaties in de 

regio. Inzet op de scholen geschiedt in natura: het samenwerkingsverband bekostigt de inzet van deze 

expertise.  Binnen de verschillende scholen zullen de afspraken tussen de school en het 

Expertisecentrum geëvalueerd worden. Vanuit het SWV richt de kwaliteitszorg zich met name op 

tevredenheid van zowel de medewerkers als de scholen over de inzet en uitvoer van de ondersteuning. 

Op termijn is het denkbaar om ook monitoring plaats te laten vinden naar de inhoudelijke inzet en de 

effectiviteit van de trajecten. 

 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Tevredenheid Tevredenheidsonderzoek bij 

scholen en medewerkers 

Uitgezet door 

SWV 

Jaarlijks 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Evalueren en bijstellen vragenlijst tevredenheidsonderzoek (onder 

andere aansluitend bij vastgestelde doelstelling EC)  

Mei 2018  

en daaropvolgend jaarlijks 

Onderzoeken van noodzaak voor eventuele andere indicatoren 

gericht op effectiviteit van de inzet Expertisecentrum. 

Vanaf 2019 
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11. Toewijzing extra ondersteuning 

Voor alle leerlingen die gebruik maken van extra ondersteuning (koersklassen, VSO, Past) dient een 

aanvraag te worden gedaan bij het SWV. Ook voor leerlingen die gebruik maken van het 

praktijkonderwijs geldt dat daar een individuele aanvraag voor wordt ingediend. Doelstelling van het 

SWV is om deze aanvragen volgens de beschreven procedure te behandelen. Door de klachten en 

bezwaren te monitoren over de wijze waarop deze aanvragen verwerkt zijn, kan er een beeld gegeven 

worden over de wijze van deze toewijzing. De gegevens worden verwerkt in het jaarverslag van het 

SWV. Op termijn kunnen eventueel andere indicatoren toegevoegd worden gericht op kwaliteit en 

(kosten)effectiviteit van de procedures. 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Monitoring 

klachten 

Monitoring klachten en bezwaren 

bij de COT 

Door SWV Jaarlijks, als onderdeel 

van het jaarverslag 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Onderzoeken van noodzaak voor eventuele andere indicatoren 

gericht op kwaliteit en (kosten) effectiviteit van de commissie 

ondersteuningstoewijzing. 

Vanaf 2019 
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12.  Bestuur, organisatie en administratie 

Het SWV legt verantwoording af voor alle processen die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid 

van het SWV. Dat betekent dat deze verantwoording zich uiteraard ook richt op het bestuur, 

organisatie en administratie van het SWV zelf. Deze verantwoording vindt plaats door het monitoren 

van doelrealisatie, zoals deze in het ondersteuningsplan beschreven staan. Daarnaast vindt financiële 

verantwoording plaats door de kosteneffectiviteit van het SWV te monitoren. Tenslotte speelt de 

tevredenheid van direct betrokkenen, in dit geval aangesloten scholen, een belangrijke rol. In eerste 

instantie zal het thema tevredenheid opgenomen worden door dit als gesprekonderwerp in de 

periodieke evaluatiegesprekken tussen scholen en directeur SWV op te nemen. Bekeken worden of dit 

middel het meest passend is, of dat er op termijn gekozen moet worden voor een andere/aanvullende 

methode. 

 Middel Aan/door wie Frequentie 

Doelrealisatie 
 

Evaluatie beschreven 
ontwikkeldoelen in het jaarplan 
SWV  
 

SWV aan alle 
betrokkenen 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
jaarverslag SWV 

Kosten 
effectiviteit 

Evaluatie kosten effectiviteit in 
jaarverslag 
 

SWV aan alle 
betrokkenen 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
jaarverslag SWV 
 

Tevredenheid 
van de scholen 

Agendapunt tijdens jaarlijks 
evaluatie met school door SWV. 
Verslaglegging in jaarverslag. 
 

SWV aan alle 
betrokkenen 

Een keer per jaar:  
Als onderdeel in 
jaarverslag SWV 

 

Ontwikkelagenda 

 Streefdatum  

Ontwikkelen van monitor met betrekking tot tevredenheid 
betrokken scholen over het SWV  

Jan 2019 

Ontwikkelen van systematiek waarbij kosteneffectiviteit van het 
SWV inzichtelijk gemaakt kan worden, met daarbij aandacht voor 
de volgende punten: 
Dragen ingezette middelen bij aan het behalen van doelstellingen? 
Zijn de werkelijke kosten passend bij de begroting? 

 Jan 2019 
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13. Jaarplanning 

14.1 Jaaroverzicht activiteiten voor SWV 
 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Algemene aspecten van kwaliteit 

Check inspectiekader passend onderwijs  
(alle VO scholen) 

           

Overzicht thuiszitters ontvangen van RBL            

Overzicht thuiszitters sturen naar inspectie            

Overzicht maatwerktrajecten maken            

Regulier onderwijsproces 

Check deelname PrO            

            

Trajectvoorziening 

Invoer van gegevens trajectvoorzieningen VO-scholen            

Voorlopig overzicht sturen naar VO-scholen van monitor 
trajectvoorziening 4 + aanvragen hoger 
ondersteuningsniveau (na trajectvoorziening)  

           

Definitief overzicht sturen naar VO-scholen monitor 
trajectvoorziening + aanvragen hoger ondersteuningsniveau 
(na trajectvoorziening) 

           

Analyse maken van alle gegevens trajectvoorzieningen VO-
scholen t.b.v. jaarverslag SWV (vorig schooljaar)  

           

            

Koersklassen 

Invoer van aanvragen koersklassen VO-scholen            

Voorlopige prognose ontvangen doorstroom leerlingen in 
koersklassen  

           

Definitief besluit doorstroom leerlingen in koersklassen            

                                                           

4 Alle VO-scholen kunnen ten alle tijden de actuele situatie van de eigen school zien in Docuware. 
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Voorlopig overzicht sturen naar VO-scholen monitor 
koersklassen + aanvragen hoger ondersteuningsniveau  

           

Definitief overzicht sturen naar VO-scholen monitor 
koersklassen + aanvragen hoger ondersteuningsniveau (na 
koersklassen) 

           

Analyse maken van alle gegevens koersklassen VO-scholen 
t.b.v. jaarverslag SWV (vorig schooljaar)  

           

            

VSO 

Overzicht maken m.b.t. monitoring deelname VSO            

            

Past 

Overzicht maken m.b.t. monitoring deelname Past            

Aanvragen voor deelname Past ontvangen van scholen             

Jaarlijks evaluatiegesprek Past plannen en uitvoeren            

Jaarverslag Past ontvangen            

            

Expertisecentrum 

Vragenlijst tevredenheid medewerkers opstellen en 
rondsturen 

           

Vragenlijst tevredenheid scholen opstellen en rondsturen            

Verslaglegging maken op basis van reacties tevredenheid 
scholen en medewerkers 

           

            

Toewijzing extra ondersteuning 

Klachten en bezwaren m.b.t. toewijzing extra 
ondersteuning inventariseren (t.b.v. verwerking in 
jaarverslag) 

           

            

Bestuur, organisatie en administratie SWV 

Gegevens m.b.t. doelrealisatie, kosten effectiviteit en 
tevredenheid ophalen t.b.v. verwerking in het jaarverslag 

           

            

Algemeen/ overig 

Ondersteuningsjaarverslagen van VO-scholen ontvangen             
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Gesprekken met VO-scholen voeren over huidige schooljaar            

Schoolondersteuningsprofiel ontvangen van VO-scholen 
(komend schooljaar) 

           

Concept jaarverslag opstellen             

Jaarverslag definitief vaststellen            

Meerjarenbegroting op- en vaststellen (OPR en bestuur)            

Concept jaarplan opstellen            

Jaarplan vaststellen (incl meerjarenbegroting)            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWV ontvangt informatie  van anderen SWV verstrekt  informatie aan anderen 
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14.2 Jaaroverzicht activiteiten voor VO-scholen 
 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Trajectvoorziening 

Invoeren van deelnemers trajectvoorziening            

Voorlopig overzicht ontvangen vanuit monitor 
trajectvoorziening 5 t.b.v. analyse trajectvoorziening+ 
aanvragen hoger ondersteuningsniveau (na 
trajectvoorziening) 

           

Definitief overzicht ontvangen vanuit monitor 
trajectvoorziening t.b.v. analyse trajectvoorziening+ 
aanvragen hoger ondersteuningsniveau (na 
trajectvoorziening) 

           

Analyse maken van alle gegevens trajectvoorziening t.b.v. 
ondersteuningsjaarverslag en (evaluatie)gesprek SWV 

           

            

Koersklassen 

Invoer van aanvragen koersklassen             

Voorlopige prognose doorstroom leerlingen in koersklassen             

Definitief besluit doorstroom leerlingen in koersklassen            

Voorlopig overzicht ontvangen monitor koersklassen + 
aanvragen hoger ondersteuningsniveau  

           

Definitief overzicht ontvangen monitor koersklassen + 
aanvragen hoger ondersteuningsniveau (na koersklassen) 

           

Analyse maken van alle gegevens koersklassen t.b.v. 
ondersteuningsjaarverslag  

           

            

Expertisecentrum 

Vragenlijst invullen m.b.t. tevredenheid expertisecentrum            

                                                           

5 Alle VO-scholen kunnen ten alle tijden de actuele situatie van de eigen school zien in docuware 
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Algemeen/ overig 

Ondersteuningsjaarverslag aanleveren 6            

Evaluatiegesprek SWV            

Schoolondersteuningsprofiel aanleveren (komend 
schooljaar) 

           

 

 

 

Ondersteuningsjaarverslag van de VO-scholen bestaat uit: 

o Integraal beeld van passend onderwijs binnen de locatie 
o Tevredenheid directbetrokkenen 
o Inzet ondersteuningsmiddelen regulier onderwijsproces vmbo-b en vmbo-k 
o Trajectvoorziening 

 Doelrealisatie 
 Verantwoording ondersteuningsmiddelen  
 Monitor deelname trajectvoorziening 
 Integraal beeld trajectvoorziening 

o Koersklassen 
 Doelrealisatie (wanneer koersklassen op locatie zijn) 
 Verantwoording ondersteuningsmiddelen (wanneer koersklassen op locatie zijn) 
 Monitor deelname koersklassen (voor alle locaties) 
 Integraal beeld koersklassen (wanneer koersklassen op locatie zijn) 

 

                                                           

6 Einde schooljaar op basis van alle gegevens verslag maken met MR bespreken, na aanlevering definitieve gegevens kan het verslag aangepast en aangeleverd worden 

School ontvangt informatie  van SWV School verstrekt  informatie aan SWV 
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14.3 Jaaroverzicht activiteiten voor Past 
 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Past 

Invoeren van evaluatie deelname Past            

Overzicht ontvangen m.b.t. monitoring deelname Past            

Analyse maken van alle gegevens Past t.b.v. jaarverslag en 
(evaluatie)gesprek SWV 

           

Jaarverslag aanleveren             

Evaluatiegesprek SWV            

Jaarplan aanleveren (komend schooljaar)            

Past ontvangt informatie  van SWV Past verstrekt  informatie aan SWV 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Criteria vanuit het inspectiekader VO (direct) relevant voor passend 

onderwijs 

 

VOORTGEZET ONDERWIJS (onderzoekskader 2017) 
OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding  
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen.  
 
OP4. Extra ondersteuning  
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.  
 
OP6. Samenwerking  
De school werkt samen met partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.  
 
KA3. Verantwoording en dialoog  
Het bestuur en zijn scholen/opleidingen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  
 
 
VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS (onderzoekskader 2012) 
Volledig kader met de nadruk op ‘leerlingenzorg’.  
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Bijlage 2 – Checklist inspectiekader SWV’s Passend Onderwijs 

 
Uit: Onderzoekskader 2017 
 
OR ONDERWIJSRESULTATEN  
OR1 Resultaten  
Voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben is een 
passende onderwijsplek beschikbaar.  
 
KA KWALITEITSZORG EN AMBITIE  
KA1 Kwaliteitszorg  
Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd en 
verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van regelmatige en systematische evaluatie van de 
realisatie van die doelen.  
KA2 Kwaliteitscultuur  
Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert transparant en integer.  
KA3 Verantwoording en dialoog  
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog.  
 
FB FINANCIEEL BEHEER  
FB1 Continuïteit  
Het samenwerkingsverband is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan 
zijn financiële verplichtingen.  
FB2 Doelmatigheid  
Het samenwerkingsverband maakt efficiënt en effectief gebruik van de bekostiging. 
FB3 Rechtmatigheid  
Het samenwerkingsverband verwerft en besteedt de bekostiging conform wet- en regelgeving. 
 
Naast bovenstaande beoordeelt de inspectie ook de door het SWV zelf geformuleerde aspecten van 

kwaliteit. 
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