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Samenvatting 

Tenminste eens in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs regio Leiden onderzocht of het samenwerkingsverband de 
aan hem opdragen wettelijke taken uitvoert en de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs realiseert. Daarnaast hebben we 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en van het onderwijs op het opdc De Delta op 
orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer (zie 
Onderzoekskader 2021, bijlage 1). 
 
Context 
Het samenwerkingsverband bevindt zich in een bestuurlijk minder 
stabiele fase. Zo heeft het sinds januari 2021 een nieuwe bestuurlijke 
inrichting met een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een 
breed bestuurlijk overleg waarin de aangesloten schoolbestuurders 
participeren. Maar al sinds oktober 2021 heeft het 
samenwerkingsverband een interim directeur-bestuurder. Op het 
opdc De Delta hebben de afgelopen jaren meerdere directie-
wisselingen plaats gehad; de huidige locatiedirecteur werkt er sinds 
maart 2021. Deze veranderingen zijn van invloed op de besturing van 
het samenwerkingsverband en het opdc. 
 
Wat gaat goed? 

Het bestuur stemt goed af met partners in de regio 
Het samenwerkingsverband werkt goed samen met andere 
samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio Midden Holland 
en Rijnland en met de gemeente Wassenaar. Deze samenwerking gaat 
bijvoorbeeld over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs 
en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 
 
Ondersteuningstoewijzing en toeleiding naar gespecialiseerd 
onderwijs verlopen vlot 
Medewerkers van het loket helpen scholen die dat nodig hebben met 
vragen over extra ondersteuning aan leerlingen. De scholen 
waarderen het meedenken en deze adviezen vanuit het loket in hoge 
mate. Ook neemt het bestuur vlot besluiten over 
toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs 
en het praktijkonderwijs. 

Bestuur: Stichting 
Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs regio Leiden 
Bestuursnummer: 41272 

Gemeenten binnen de regio: Kaag & 
Braassem, Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, 
Zoeterwoude.  

Aantal aangesloten schoolbesturen 
en scholen: 12 schoolbesturen met in 
totaal 26 scholen 

Totaal aantal leerlingen in de 
regio: ruim 15.000 
Scholen waarbij we verificatie-
activiteiten hebben uitgevoerd: 
Adelbertcollege, afdeling havo 
(14WE|C1) 
Bonaventuacollege, locatie 
Beroepscollege Leystede (21GW|03) 

Onderzocht opdc: De Delta (30ZT) 
 

Onderzoeksperiode: januari en 
februari 2022 
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Wat kan beter? 

De waarborg voor onafhankelijk intern toezicht kan beter 
De raad van toezicht kan zijn onafhankelijkheid en toezichthoudende 
rol beter waarborgen, bijvoorbeeld door eigen, geobjectiveerde 
informatie systematisch te benutten. Of door het intern toezicht uit te 
voeren aan de hand van een intern toezichtkader. Aangezien er ook 
aangesloten schoolbestuurders in de raad van toezicht zitting hebben, 
is het belangrijk om elke schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen. 
 
Wat moet beter? 

Er is niet voor elke leerling een passende plaats 
Het samenwerkingsverband heeft niet voor alle leerlingen een 
passende plaats in het onderwijs. Er is te weinig plaats in het 
voortgezet speciaal onderwijs en in de bovenbouw van het vmbo 
basis en kader voor leerlingen die naar het opdc zijn verwezen en 
mogelijk weer terug kunnen naar hun school van herkomst. Ook is de 
onderwijskwaliteit op het opdc onvoldoende, waardoor de leerlingen 
die het opdc bezoeken niet het onderwijs en de ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. 

Een werkend stelsel voor kwaliteitszorg 
Het stelsel voor de kwaliteitszorg moet beter, en dan vooral de 
kwaliteitszorg van het opdc en het dekkend netwerk. Het ontbreekt 
grotendeels aan kwaliteitszorg die is gericht op de onderwijskwaliteit 
van het opdc. Zowel het bestuur als de raad van toezicht houden zich 
hier onvoldoende mee bezig. Hierdoor is het bestuur niet in staat te 
sturen op de onderwijskwaliteit. En dat is juist hard nodig, omdat de 
onderwijskwaliteit op het opdc onvoldoende is. 
 
Sturen op een betere tegenspraak 
Het bestuur moet zich beter inspannen om de 
ondersteuningsplanraad compleet te krijgen. Van de 24 plaatsen zijn 
er slechts zes bezet en de samenstelling in de praktijk niet 
evenwichtig; er zijn meer leden van de personeelsgeleding dan van de 
oudergeleding. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 3/22



Ook moet het bestuur zorg dragen voor het overleg tussen het intern 
toezicht en de ondersteuningsplanraad. Dat is bedoeld om de 
tegenspraak te versterken, maar is niet door het bestuur 
georganiseerd. 
Tot slot moet de raad van toezicht erop toezien dat de directeur-
bestuurder in staat is te besturen en hem daarbij met raad terzijde 
staan. 
 
Verplichte documenten bevatten niet alle wettelijke voorgeschreven 
elementen 
Het ondersteuningsplan 2020-2024 voldoet niet aan alle wettelijke 
voorschriften. Het bestuur kreeg medio 2020 een herstelopdracht, 
maar het door het bestuur gepleegde herstel voldoet niet. Ook moet 
het bestuur duidelijk maken wat het onder basisondersteuning 
verstaat en waar dus de extra ondersteuning begint. Dat moet het 
vastleggen in het ondersteuningsplan. 
Ook het jaarverslag voldoet op diverse punten niet aan de wettelijke 
voorschriften. 
 
Vervolg 
Omdat het bestuur van dit samenwerkingsverband niet aan alle 
wettelijke eisen voldoet, geven we herstelopdrachten. In het 
schooljaar 2022/2023 voeren wij een onderzoek uit om te kijken of het 
samenwerkingsverband de tekortkomingen heeft weggenomen. 
Bovendien gaan wij in het eerstvolgende jaarverslag na of de 
ontbrekende onderdelen zijn toegevoegd. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard         Onderzocht 

Realisatie passend onderwijs Realisatie passend onderwijs 

RPO1 Dekkend netwerk van voorzieningen ● 

RPO2 Regionale samenwerking ● 

RPO3 Advisering en beoordeling toelaatbaarheid ● 

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

BKA1 Visie, ambities en doelen ● 

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in januari en februari 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. In een 
vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen 
wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs? 

2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en de kwaliteit van het onderwijs op het 
opdc, en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 

 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
onderzoeks- en verificatie-activiteiten uit. Daarbij betrekken we 
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond 
uit onderstaande activiteiten. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over 
het bestuur en het samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder 
het ondersteuningsplan 2020-2024, het jaarverslag 2020, statuten uit 
2020 en documenten die het samenwerkingsverband betrekt bij zijn 
kwaliteitszorg. 
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We voerden rondetafelgesprekken met ouders, leraren uit het 
voortgezet speciaal en regulier onderwijs, schakelfunctionarissen 
tussen het samenwerkingsverband en de scholen en met schoolleiders 
uit het voortgezet speciaal en regulier onderwijs over hun ervaringen 
met het samenwerkingsverband. Ook voerden we een gesprek 
met verantwoordelijken voor de ondersteuningstoewijzing, gevolgd 
door een startgesprek met de directeur-bestuurder a.i., de 
medewerker kwaliteitszorg en de coördinator van het loket met 
adviseurs van het samenwerkingsverband. 
 
We hebben dit onderzoek mede ingericht met verificatie-activiteiten 
op enkele scholen en het opdc van het samenwerkingsverband. Met 
verificatie-activiteiten toetsen we in hoeverre het bestuur zicht heeft 
op de kwaliteit van het samenwerkingsverband en het financieel 
beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. We verwachten van het 
bestuur dat het zicht heeft op de uitvoering van de afspraken uit het 
ondersteuningsplan binnen het samenwerkingsverband en op de 
scholen en dat het hierop stuurt. Daarnaast geven de verificaties ons 
zicht op enkele aspecten van passend onderwijs op de bezochte 
scholen. 
 
Op de onderzoeksdag voerden we gesprekken met: 

• gemeentelijke (zorg)partners over de rol die het 
samenwerkingsverband in de regio vervult in de aansluiting 
tussen het onderwijs en de jeugdhulp; 

• het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad over de 
(kwaliteit van de) uitvoering van de wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband, de kwaliteitszorg en het financieel 
beheer. 

 
We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met de 
directeur-bestuurder a.i., de coördinator van het loket en de 
beleidsmedewerker kwaliteitszorg over de (be)sturing van het 
samenwerkingsverband en de bijdrage die het levert aan de realisatie 
van passend onderwijs in de regio. Hierna gaven we in een apart 
gesprek een terugkoppeling van onze bevindingen en oordelen. 

Onderzoek op het opdc 
We hebben een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uitgevoerd bij opdc 
De Delta, omdat tijdens onze verificatie-activiteit op dit opdc bleek 
dat de onderwijskwaliteit mogelijk van onvoldoende kwaliteit is. 
 
We publiceren over het onderzoek bij het opdc in een apart rapport 
dat als bijlage bij dit rapport hoort. Het rapport is te vinden op onze 
website. In het rapport van het onderzoek bij het opdc staan 
herstelopdrachten naar aanleiding van de wettelijke tekortkomingen 
die we hebben geconstateerd. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het herstel van deze 
tekortkomingen. 
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Overige wettelijke vereisten 
Er was aanleiding om overige wettelijke vereisten te onderzoeken, 
namelijk voorschriften voor het ondersteuningsplan. De aanleiding 
was dat het bestuur medio 2020 een herstelopdracht kreeg voor het 
ondersteuningsplan. We hebben onderzocht of het bestuur dit herstel 
heeft uitgevoerd. Ook stelden we tijdens het onderzoek vast dat er 
onduidelijkheid bestaat binnen de scholen en ook bij het 
samenwerkingsverband zelf over 'specifieke basisondersteuning'. 

Signalen 
In de voorbereiding van elk onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn signalen over het bestuur en het opdc bij ons binnengekomen 
die opvolging vereisen. We hebben tijdens het onderzoek een signaal 
met het bestuur besproken. Dit heeft ertoe geleid dat we aanvullend 
onderzoek hebben gedaan naar de medezeggenschap en de zorg voor 
voldoende bevoegde leraren op opdc De Delta. Onze bevindingen zijn 
verwerkt in paragraaf 2.2 bij de standaarden over Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het onderzoek op 
bestuursniveau, inclusief een samenvattend oordeel. De paragrafen 
2.1 en 2.2 geven onze oordelen en bevindingen op de standaarden uit 
respectievelijk de kwaliteitsgebieden Realisatie passend onderwijs en 
Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. De afspraken over het 
vervolgtoezicht zijn opgenomen in paragraaf 2.3. In hoofdstuk 3 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 
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Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
onderliggende standaarden. 

Wij beoordelen het functioneren van het bestuur van het 
samenwerkingsverband als Onvoldoende. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat het bestuur niet zorgt voor een dekkend netwerk aan 
onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen voor de leerlingen binnen 
de regio. Er zijn te weinig plaatsen in het voortgezet speciaal 
onderwijs en op het opdc zijn er leerlingen die een Entree-opleiding 
volgen wegens het ontbreken van omdat een aanbod voor vmbo basis 
en kader aanbod. Maar bovenal houdt het bestuur een opdc in stand 
zonder dat het zorgt voor voldoende onderwijskwaliteit. Wij zijn van 
oordeel dat de onderwijskwaliteit van het opdc onvoldoende is. 
Het bestuur geeft aan al langere tijd te sturen op verbetering van het 
dekkend netwerk maar zonder het gewenste resultaat. 
 
Het bestuur heeft geen werkende kwaliteitszorg die is gericht op de 
onderwijskwaliteit van het opdc. Ook de leden van de raad van 
toezicht spreken het bestuur hier niet op aan. 
De scholen hebben er belang bij dat zij leerlingen naar het opdc 
kunnen verwijzen, omdat deze leerlingen meer extra ondersteuning 
en begeleiding vragen dan de scholen kunnen bieden. 
Het is zaak dat zowel het bestuur als de raad van toezicht zich, elk 
vanuit zijn eigen rol, gaat richten op het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit op het opdc. Om te beginnen moet het bestuur 
kwaliteitseisen gaan stellen aan het onderwijs, en een systeem 
inrichten om zicht te krijgen op de gerealiseerde en tekortschietende 
onderwijskwaliteit om van daaruit gericht te gaan sturen op 
verbetering. 
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Daarnaast moet het bestuur zorgen voor voldoende plaatsen in het 
vso. Op een van de vso-scholen worden structureel meer leerlingen 
aangemeld dan geplaatst. Daarvoor moet het bestuur een oplossing 
organiseren zodat de betreffende leerlingen onderwijs kunnen volgen 
met de extra ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. 

2.1. Realisatie passend onderwijs 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Realisatie passend 
onderwijs. Vervolgens geven we hier een toelichting op. 

RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen 
Wij beoordelen de kwaliteit op de standaard RPO1 Dekkend netwerk 
van voorzieningen als Onvoldoende. Het samenwerkingsverband 
heeft niet voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 
een passende onderwijsplaats beschikbaar (artikel 17a, tweede lid, en 
lid 10a WVO). Daardoor zitten er leerlingen op een minder passende 
plek of ontvangen zij onderwijs van onvoldoende kwaliteit op het 
opdc. Het bestuur ontvangt hiervoor een herstelopdracht. 

Het dekkend netwerk kent tekortkomingen 
De scholen weten voor een aantal leerlingen passend onderwijs te 
realiseren. Daarvoor stelt het samenwerkingsverband hen onder 
andere ondersteuningsmiddelen en begeleiders passend onderwijs ter 
beschikking en kent het arrangementen toe voor extra ondersteuning. 
Echter, voor een behoorlijke groep leerlingen zijn niet het onderwijs en 
de benodigde extra ondersteuning beschikbaar. 
Zo houdt het samenwerkingsverband een opdc in stand voor 
leerlingen die meer extra ondersteuning nodig hebben dan de 
reguliere scholen kunnen bieden. De onderwijskwaliteit op dit opdc is 
onvoldoende, en leerlingen verblijven er bovendien regelmatig langer 
dan de toegestane twee jaren. Ook volgen leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo basis en kader die zijn verwezen naar het 
opdc een Entree-opleiding, omdat het opdc geen bovenbouw vmbo 
basis en kader aanbiedt. Tot slot komt het voor dat leerlingen die zich 
aanmelden voor de brugklas van het vso worden uitgeloot. Zij worden 
dan geplaatst op het opdc of op een reguliere school. Ook komt het 
voor dat leerlingen thuiszitten omdat er geen passende vso-plek 
beschikbaar is. 
Het bestuur moet dit herstellen en ervoor zorgen dat er voor iedere 
leerling in het gebied een zo passend mogelijke plek in het onderwijs 
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beschikbaar is. 
 
Het samenwerkingsverband kent ook thuiszitters doordat leerlingen 
(lang) moeten wachten op jeugdhulp of een behandeling door 
jeugdzorg. Dit thuiszitten achten wij niet verwijtbaar aan het bestuur. 
 
 
RPO2. Regionale samenwerking 
Wij beoordelen de kwaliteit op deze standaard als Voldoende. 
 
Het samenwerkingsverband werkt samen in een brede regio 
Het bestuur voert de afstemming met gemeenten en het op 
overeenstemming gerichte overleg over het ondersteuningsplan 
gezamenlijk met de samenwerkingsverbanden voor primair en 
voortgezet onderwijs binnen de brede regio van Midden Holland en 
Rijnland. De afstemming met de gemeente Wassenaar verloopt apart 
daarvan. 
De afstemming met gemeenten gaat bijvoorbeeld over de overgang 
voor leerlingen met extra ondersteuning vanuit het primair naar het 
voortgezet onderwijs, de samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp en de ontwikkeling van gezamenlijke onderwijs-zorg-
arrangementen. Het bestuur zet zich voldoende in om deze afspraken 
ook in de scholen te doen landen. Zo organiseert het bijvoorbeeld 
scholing over integraal arrangeren, en werken de scholen binnen het 
samenwerkingsverband met ondersteuningsteams waarin ook 
jeugdhulp en leerplicht participeren. 
 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
Wij beoordelen de standaard RPO3 Advisering en beoordeling 
toelaatbaarheid als Voldoende. 
 
Tevredenheid over adviezen en vlotte besluiten over toelaatbaarheid 
tot het gespecialiseerd onderwijs 
De scholen kunnen met vragen over extra ondersteuning aan hun 
leerlingen terecht bij hun vaste adviseur en bij het loket van het 
samenwerkingsverband. De scholen tonen zich hier tevreden over. 
Ook verloopt de plaatsing van leerlingen op opdc De Delta via het 
samenwerkingsverband. 
 
Het bestuur neemt vlot besluiten over de toelaatbaarheid tot het 
voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Wel geven wij 
het bestuur mee er goed op te letten dat het de juiste deskundigen 
betrekt bij deze besluiten. Het samenwerkingsverband beschikt over 
de juiste deskundigen, maar het komt voor dat zowel de eerste als de 
tweede deskundige een orthopedagoog is. Dat is in beginsel niet de 
bedoeling, wel kan het voorkomen dat degene met specifieke 
deskundigheid over de ondersteuningsbehoefte van de leerling juist 
een orthopedagoog is. In dat geval kan het bestuur deze deskundige 
bij de procedure betrekken. In andere gevallen is het zaak dat het 
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bestuur een tweede deskundige om advies vraagt met specifieke 
deskundigheid over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zoals 
voorgeschreven in artikel 15a van het Inrichtingbesluit WVO. 

2.2. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we hier een toelichting 
op. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
Wij beoordelen de kwaliteit op standaard BKA1 Visie, ambities en 
doelen als Voldoende. Het bestuur heeft een systematiek om 
informatie te verzamelen waardoor het zicht heeft op de eigen 
ambities. Wel moet het bestuur verbeteringen doorvoeren, waarvan 
een grote verbetering, namelijk de kwaliteitszorg van het opdc. 
 
De visie en ambities zijn gesteld, de doelen kunnen concreter 
Het bestuur werkt met een ondersteuningsplan 2020-2024 waarin de 
missie, visie en ambities staan. Deze zijn ook verwerkt in de 
meerjarenbegroting. In het implementatieplan is opgenomen hoe het 
bestuur werkt aan het bereiken van deze doelen en welke informatie 
het bestuur verzamelt om te weten in welke mate het lukt om de 
doelen te bereiken. We constateren mede tijdens de verificaties op 
scholen dat het bestuur voldoende zicht heeft op het nakomen van de 
afspraken uit het ondersteuningsplan door de scholen. 
Het bestuur ontwikkelt de kwaliteitszorg ook door. Zo werkt het dit 
schooljaar aan het formuleren van beoogde resultaten en een norm 
voor wanneer het bestuur tevreden is met het resultaat. Dat is nodig, 
omdat het nu niet duidelijk is wat het bestuur met zijn inspanningen 
beoogt te bereiken en welke mate van realisatie het minimaal wil zien. 
En dat helpt om doelgericht te kunnen sturen alsook om een scherpe 
evaluatie uit te voeren en een goede verantwoording in het 
jaarverslag te kunnen opnemen. 
 
Een stelsel van kwaliteitszorg van het opdc ontbreekt 
Het bestuur beschikt niet over een stelsel van kwaliteitszorg waarmee 
het de kwaliteit van het onderwijs op opdc De Delta bewaakt. We 
rapporteren daarover in meer detail in het separate rapport over ons 
onderzoek op het opdc. Het bestuur voldoet niet aan artikel 24d, 
eerste en derde lid, WVO, jo. artikel 23a WVO en krijgt daarvoor een 
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herstelopdracht. 
 
De bestuurlijke inrichting voldoet aan de wet, maar kent risico's 
Sinds begin 2021 kent de stichting van het samenwerkingsverband een 
nieuwe bestuurlijk inrichting met een raad van toezicht met een 
externe voorzitter en een extern lid. Ook zijn vijf van de twaalf 
aangesloten schoolbestuurders telkens voor twee jaar lid van de raad 
van toezicht. Op die manier rouleren de leden vanuit de aangesloten 
schoolbestuurders. Het werken met schoolbestuurders in het interne 
toezicht is toegestaan, maar heeft als risico dat verschillende belangen 
door elkaar lopen. De onafhankelijke voorzitter heeft als taak om 
hierop te letten. Daarnaast kan de raad zijn onafhankelijkheid 
bewaken door bijvoorbeeld het opstellen van een toezichtkader of het 
maken van afspraken over eigen informatieverzameling naast de 
informatie die de raad van het bestuur krijgt. 
  
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen de kwaliteit op de standaard BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur als Onvoldoende. Het bestuur weet op een aantal 
essentiële punten niet te sturen op verbetering (artikel 24d, eerste en 
derde lid, WVO). De intern toezichthouder spreekt de bestuurder daar 
te weinig op aan (artikel 24e1, eerste lid, WVO). Het bestuur ontvangt 
hiervoor een herstelopdracht. 
 
Het bestuur stuurt onvoldoende op het dekkend netwerk 
Het bestuur stuurt op de uitvoering van het ondersteuningsplan 
volgens het implementatieplan. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de 
ontwikkeling in het systeem voor kwaliteitszorg, de gerealiseerde 
wijzigingen in de bestuurlijke inrichting en de ontwikkelingen in een 
betere overgang voor leerlingen met extra ondersteuning die vanuit 
het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Echter, op 
essentiële zaken als het dekkend netwerk of de kwaliteit van het 
onderwijs op opdc De Delta lukt het het bestuur niet om de 
benodigde verbeteringen door te voeren. Zo weet het bestuur al 
langere tijd van de plaatstekorten in het vso, en heeft het bestuur zich 
ingezet om voldoende plekken te realiseren, maar zonder succes. Ook 
zijn de problemen in met name de kwaliteitscultuur op het opdc al 
langer bij het bestuur bekend, maar ook daar lukt het het bestuur niet 
om te zorgen voor de benodigde verbetering. Het bestuur laat 
hiermee zien niet in staat te zijn te sturen op noodzakelijke 
verbeteringen in het dekkend netwerk. 
 
De raad van toezicht besteedt te weinig aandacht aan het toezien op 
de realisatie van een dekkend netwerk   
De raad van toezicht spreekt het bestuur onvoldoende aan op 
bijvoorbeeld het zorgen voor de onderwijskwaliteit op het opdc. De 
intern toezichthouder, twee jaar geleden nog volledig bestaand uit de 
aangesloten schoolbesturen, was destijds verrast over de problemen 
die er rond het opdc naar boven kwamen. Deze problemen betroffen 
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met name de kwaliteitscultuur en medezeggenschap. Desondanks 
heeft de intern toezichthouder het bestuur niet aangesproken op het 
inrichten van een stelsel voor kwaliteitszorg met betrekking tot die 
onderwijskwaliteit. 
 
Met het onvoldoende dekkende netwerk, de tekortschietende 
besturing en het gebrek aan intern toezicht daarop, heeft het 
samenwerkingsverband een serieus probleem. Kwetsbare leerlingen 
krijgen niet het onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben. 
 
Het bestuur moet zich meer inzetten voor kritische tegenspraak 
De ondersteuningsplanraad (opr) kent al langere tijd veel vacatures. 
Ten tijde van het onderzoek waren zes van de 24 plekken in de opr 
bezet, en waren er dus 18 vacatures. Hoewel de 
ondersteuningsplanraad evenwichtig is ingericht, is de bezetting ervan 
niet evenwichtig. Er zijn meer leden van de personeelsgeleding dan 
van de ouder- en leerlingeleding. Daarbij spant het bestuur zich te 
weinig in om een betere bezetting van de ondersteuningsplanraad te 
krijgen (artikel 4a WMS). De inspanningen komen vooral uit de raad 
zelf. Het bestuur moet zich beter inzetten voor een evenwichtige 
bezetting van de ondersteuningsplanraad en krijgt hiervoor een 
herstelopdracht.  
 
Ook moet het bestuur er zorg voor dragen dat minimaal twee keer per 
jaar een overleg tussen de leden van de raad van toezicht en de 
ondersteuningsplanraad plaats vindt (artikel 24e1, vijfde lid, WVO). 
Dat is bedoeld om de kritische tegenspraak ten aanzien van het 
bestuur te versterken. Het bestuur heeft dit overleg niet 
georganiseerd en moet dat herstellen. 
 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Wij beoordelen de kwaliteit op de standaard BKA3 Evaluatie, 
verantwoording en dialoog als Voldoende. Het bestuur stelde een 
informatief jaarverslag op en voert relevante dialogen. Wel moet het 
bestuur herstel doorvoeren in het jaarverslag, omdat daarin 
voorgeschreven informatie ontbreekt. 
 
Het jaarverslag bevat veel informatie, wel kan het een meer 
verantwoordend karakter krijgen 
Het bestuur stelde een informatief jaarverslag op waaruit blijkt dat het 
zicht heeft op de ontwikkelingen en uitvoering van het 
ondersteuningsplan. Ook maakte het bestuur een publieksvriendelijke 
korte versie. Wel kan het jaarverslag een meer verantwoordend 
karakter krijgen wanneer het bestuur de bereikte ontwikkelingen 
relateert aan vooraf beoogde resultaten. Dat doet het nu niet, omdat 
het bestuur vooraf geen beoogde resultaten heeft geformuleerd. De 
verantwoording in het jaarverslag over het opdc gaat niet in op de 
onderwijskwaliteit. Daarvoor heeft het bestuur ook geen informatie, 
doordat een werkend stelsel voor de kwaliteitszorg met betreking tot 
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die onderwijskwaliteit ontbreekt. 
 
Het jaarverslag bevat tekortkomingen 
Op onderdelen moet het het bestuur vanaf het eerstvolgende 
jaarverslag verbeteringen doorvoeren. Deze gaan over een 
verantwoording over het afwijken van de code goed bestuur, terwijl 
het intern toezicht niet met een toezichtkader werkt en het bestuur 
documenten als de statuten niet heeft gepubliceerd (artikel 103, eerste 
lid, WVO). 
Verder doet de intern toezichthouder weliswaar verslag van zijn 
werkzaamheden, maar te beperkt (artikel 24e1, eerste lid, WVO). Het is 
belangrijk dat belanghebbenden kunnen zien hoe de intern 
toezichthouder toezicht houdt en het bestuur ondersteunt bij 
belangrijke keuzes. In het verslag verantwoordt de intern 
toezichthouder onvoldoende hoe hij het bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en welke resultaten hij met het toezicht heeft 
bereikt. Ook ontbreekt een verantwoording over hoe het intern 
toezicht op doelmatige besteding van de onderteuningsmiddelen is 
uitgevoerd. 
 
Bij elk vierjaarlijks onderzoek stellen wij vast of de 
continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft opgenomen in het 
jaarverslag voldoet aan de wettelijke vereisten. Een volledige 
continuïteitsparagraaf die voldoet aan de wettelijke vereisten, is van 
belang voor de transparantie over het toekomst- en risicogericht 
handelen door het bestuur, voor het tijdig in beeld brengen van 
financiële risico’s, en te kunnen vaststellen dat het bestuur 'in control' 
is en beschikt over de informatie die nodig is om goed te (kunnen) 
sturen op zijn beleid. De volgende twee voorgeschreven elementen 
van de continuïteitsparagraaf zagen wij niet terug in het jaarverslag 
over 2020 (artikel 4, lid 4, Regeling jaarverslaglegging onderwijs): 
In de meerjarenbegroting worden bepaalde posten niet uitgesplitst 
terwijl dat op basis van de Rjo wel wordt verwacht. De uitsplitsing van 
het eigen vermogen moet inhouden hoe groot de 
bestemmingsreserve is. Dit geeft inzicht in het financieel beheer van 
het bestuur. 
De resultaten die het bestuur met het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem heeft bereikt en welke aanpassingen eventueel 
worden doorgevoerd in de komende jaren, ontbreken. Van besturen 
wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op hun omgeving. 
Daaronder vallen ook de risico’s die mogelijk op het pad van het 
bestuur komen. Van een bestuur verwachten wij dat het systematisch 
stilstaat bij het benoemen van risico’s. Daarbij is het nodig dat de 
risico-inventarisatie binnen de organisatie is verankerd. Ook moet 
zichtbaar zijn hoe het bestuur het risicobeheerssysteem in de praktijk 
toepast en waar nodig aanpast. 
 
Genoemde onderdelen moet het bestuur vanaf het eerstvolgende 
jaarverslag herstellen. 
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Het bestuur voert diverse dialogen 
Het bestuur voert dialogen met gemeentes, de ambulant educatieve 
dienst die de begeleiders passend onderwijs levert, de raad van 
toezicht, de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad-
personeel. Uit deze dialogen komen verbeteringen voort, bijvoorbeeld 
over de inzet van de ambulant educatieve dienst in aansluiting op 
waar scholen behoefte aan hebben. Het bestuur en de 
medezeggenschapsorganen kennen sinds 2021 een vernieuwde 
bezetting, waardoor de dialogen soms wel scherper kunnen en men 
nog een beetje aan elkaar en de eigen rol moeten wennen. Wel zoeken 
de beide medezeggenschapsorganen naar een goede rolinvulling, 
daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het bestuur. 

2.3. Overige wettelijke vereisten 

We hebben tekortkomingen aangetroffen bij de volgende overige 
wettelijke vereisten. 

Het onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning 
moet beter 
In het ondersteuningsplan is naast de basisondersteuning en extra 
ondersteuning ook 'specifieke basisondersteuning' opgenomen. 
Daaronder verstaat het bestuur een eigen aanbod van scholen dat 
tegemoet komt aan ondersteuningsvragen van leerlingen die de 
basisondersteuning overstijgen. Hiermee beoogt het bestuur een 
gedifferentieerd aanbod van ondersteuning binnen het regulier 
onderwijs te realiseren. De wetgever heeft met passend onderwijs 
eenzelfde doel. Echter wat het samenwerkingsverband specifieke 
basisondersteuning noemt is door de wetgever gedefinieerd als extra 
ondersteuning. Namelijk ondersteuning die de basisondersteuning die 
op alle scholen beschikbaar is, overstijgt. In de praktijk is het nu niet 
duidelijk welke leerlingen extra ondersteuning krijgen, en voor wie 
scholen dus een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen. Het
bestuur moet dit herstellen door in het ondersteuningsplan duidelijk 
te maken wat er onder de basisondersteuning valt (artikel 17a, achtste 
lid, onder a, WVO). 

Het ondersteuningsplan bevat geen bereikte kwalitatieve en 
kwantitatieve resultaten 
In het ondersteuningsplan 2020-2024 ontbreken bereikte kwalitatieve 
en kwantitatieve resultaten (artikel 17a, achtste lid, onder e, WVO). 
Het bestuur ontving hiervoor medio 2020 een herstelopdracht. Wij 
beoordelen het herstel als zijnde niet gepleegd, omdat nog steeds niet 
beschreven is welke resultaten er in de vorige planperiode zijn bereikt. 
Het bestuur moet dat herstellen. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

RPO1 Dekkend netwerk van 
voorzieningen 
Het samenwerkingsverband heeft 
niet voor alle leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften een 
passende onderwijsplek beschikbaar 
(artikel 17a, tweede lid, en lid 10a 
WVO). 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
voor alle leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband die extra 
ondersteuning nodig hebben, een 
passende onderwijsplek beschikbaar 
is en blijft. 
 
We verwachten voor 1 augustus 2022 
informatie van het bestuur te 
ontvangen waaruit het herstel blijkt. 
Deze informatie bevat in elk geval 
plaatsing van de leerlingen uit het 
primair en speciaal onderwijs die 
voor 2022/2023 zijn uitgeloot voor 
plaatsing op het vso, informatie over 
het voorkomen van nieuw 
plaatstekort op het vso, en 
informatie over het aanbod aan 
leerlingen in de bovenbouw van 
vmbo b en k die zijn verwezen naar 
het opdc. 
 
Ook zorgt het bestuur voor 
voldoende onderwijskwaliteit op het 
opdc. 

We voeren in oktober 2022 een 
herstelonderzoek uit, daarbij gebruik 
makend van de ontvangen 
informatie. 
 
We voeren met betrekking tot het 
herstel van de onderwijskwaliteit op 
opdc De Delta in oktober 2022 een 
voortgangsgesprek met het bestuur 
en voeren in het voorjaar van 2023 
een herstelonderzoek uit op opdc De 
Delta. 

BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
Het bestuur stuurt onvoldoende op 
het realiseren van een dekkend 
netwerk (artikel 24d, eerste en derde 
lid, WVO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat het kan 
sturen op de realisatie van een 
dekkend netwerk, waaronder 
voldoende plekken in het vso en een 
aanbod voor leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo basis en 
kader die naar het opdc zijn 
verwezen. 
 

We voeren in oktober 2022 een 
voortgangsgesprek met het bestuur 
en voeren in het voorjaar van 2023 
een herstelonderzoek uit. 

BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
Het intern toezichthoudend orgaan 
ziet onvoldoende toe op de 
uitvoering van de taken en de 
uitoefening van de bevoegdheden 
door het bestuur waar het gaat om 
de realisatie van een dekkend 
netwerk (artikel 24e1, eerste lid, 
WVO) 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
de intern toezichthouder erop 
toeziet dat het bestuur stuurt op de 
realisatie van een dekkend netwerk. 

We voeren in oktober 2022 een 
voortgangsgesprek met het bestuur 
en voeren in het voorjaar van 2023 
een herstelonderzoek uit. 

BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
De opr is incompleet en kent een 
onevenwichtige samenstelling 
(artikel 4a WMS) 

Het bestuur moet zich inspannen om 
de samenstelling van de opr in de 
praktijk ook te laten voldoen aan de 
wettelijke voorschriften. 

We voeren in oktober 2022 een 
voortgangsgesprek met het bestuur 
en voeren in het voorjaar van 2023 
een herstelonderzoek uit. 

2.4. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken voor het vervolgtoezicht af van de reguliere termijn van vier 
jaar. Een jaarlijkse prestatie- en 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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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
Het bestuur heeft geen overleg 
georganiseerd tussen de intern 
toezichthouder en de opr (artikel 
24e1, vijfde lid WVO) 

Het bestuur organiseert tenminste 
tweemaal per jaar een overleg 
tussen het intern toezicht en de opr. 
Wij verwachten binnen drie 
maanden na vaststelling van dit 
raport informatie van het bestuur 
over het gepleegde herstel. 

We laten ons informeren door het 
bestuur. 
 
Het bestuur heeft deze tekortkoming 
voor de vaststelling van dit rapport 
hersteld. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
In het jaarverslag ontbreken een 
verantwoording over het afwijken 
van de gehanteerde code goed 
bestuur (artikel 103, eerste lid, WVO) 
en in de verantwoording van het 
intern toezicht onbreekt informatie 
(artikel 24e1, eerste lid, WVO). 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
jaarverslag voortaan een 
verantwoording over het afwijken op 
de code goed bestuur bevat. 
De intern toezichthouder zorgt 
ervoor dat de verantwoording over 
het intern toezicht compleet is. 

Wij gaan na of het herstel in het 
jaarverslag 2021 is gepleegd. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
In het jaarverslag voldoet de 
continuïteitsparagraaf niet (artikel 4, 
lid 4, Rjo) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
uitsplitsing van het eigen vermogen 
naar algemene en 
bestemmingsreserve in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving is 
opgenomen. Ook zorgt het bestuur 
ervoor dat een volledige beschrijving 
over de inrichting, werking, 
resultaten en aanpassingen van het 
interne risicobeheersings- en 
controlesysteem vanaf de 
eerstvolgende jaarverslaggeving is 
opgenomen. 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel vanaf de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

Overige wettelijke vereisten 
Het ondersteuningsplan bevat geen 
bereikte kwalitatieve en 
kwantitatieve resultaten van het 
onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven (artikel 17a, 
achtste lid, onder e, WVO). Ook is in 
het ondersteuningsplan niet 
duidelijk wat het bestuur onder de 
basisondersteuning verstaat (artikel 
17a, achtste lid, onder a, WVO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat in het 
ondersteuningsplan voldoet aan de 
wettelijke voorschriften, en stuurt 
binnen drie maanden na de 
vaststelling van dit rapport het 
bijgestelde ondersteuningsplan of 
een vastgesteld addendum naar de 
inspectie van het onderwijs. 

Wij gaan na of het herstel in het 
ondersteuningsplan is gepleegd. 

 
Wettelijke tekortkomingen die we hebben geconstateerd bij een 
onderzoek op het opdc vermelden we in het aparte rapport (zie 
Hoofdstuk 1). 

De reden dat wij zelf grotendeels onderzoek doen naar herstel is dat 
we constateren dat het bestuur op dit moment onvoldoende in staat 
is de kwaliteit van de uitvoering van zijn taken (als geheel) te 
waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
In zijn reacties van 15 en 26 april 2022 geeft het bestuur aan de 
bevindingen uit het onderzoek als volgt te betrekken bij de verdere 
ontwikkeling van het samenwerkingsverband en de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
In z’n algemeenheid kunnen we spreken van een prettig verlopen 
vierjaarlijks onderzoek. Ondanks dat grote delen digitaal plaats 
moesten vinden onder de toen geldende corona maatregelen, heeft 
het onderzoek plaats kunnen vinden zoals vooraf was 
gecommuniceerd. 
 
Dat het bestuur van het Samenwerkingsverband op haar functioneren 
een onvoldoende scoort valt bepaald niet mee. De motivering daartoe 
is helder en legt blijkbaar zoveel gewicht in de schaal dat dit de overall 
score is. De moeite bij dit oordeel zit vooral bij de rol die het OPDC 
daarbij op verschillende onderdelen speelt en bij herhaling zorgt voor 
een negatieve beïnvloeding van de score. In de perceptie wordt 
daarbij veel van wat op orde is en goed draait tekort gedaan. Met 
name de constatering van de inspectie dat de dienstverlening van het 
Loket Passend Onderwijs, door de scholen en ketenpartners als zeer 
positief wordt ervaren, willen wij genoteerd zien. De constatering van 
de inspectie wordt bevestigd door de hoge waardering van ouders en 
leerlingen zoals dat naar voren komt uit het jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoek. 
 
Hieronder een korte inhoudelijke reactie per genoemd item: 
 
Onder het kopje ‘Wat kan beter’ wordt de waarborg voor 
onafhankelijk intern toezicht genoemd. De Raad van Toezicht 
functioneert in 2021 voor het eerst op deze wijze en heeft veel op orde 
en naar behoren ingericht, echter het intern toezichtkader ontbreekt 
nog. Daar wordt aan gewerkt opdat deze zorg weggenomen wordt. 
 
Onder het kopje ‘Wat moet beter’ wordt gesteld dat niet voor iedere 
leerling een passende plaats is in het onderwijs. Daarbij zou discussie 
kunnen ontstaan over wat een passende plaats is. Kennelijk 
verschillen we daarover van mening want ons SWV kent geen 
wachtlijsten en iedere leerling wordt geholpen aan de best passende 
plek waardoor geen aantoonbare toename van het aantal thuiszitters 
ontstaat. Het samenwerkingsverband stimuleert en financiert vele 
initiatieven bij de scholen van het samenwerkingsverband in de vorm 
van trajectklassen en vormen van symbiose onderwijs, als ook het 
koppelen van onderwijs aan jeugdhulpverleningsprojecten. 
 
Onder hetzelfde kopje wordt het stelsel voor kwaliteitszorg genoemd, 
in het bijzonder op het OPDC De Delta en in het dekkend netwerk. 
Naar aanleiding van de geconstateerde risico’s op het OPDC is de 
verificatieactiviteit omgezet in een kwaliteitsonderzoek. De daarbij 
geconstateerde tekortkomingen waren bij ons al grotendeels bekend 
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en daartoe werden inmiddels herstelactiviteiten ingezet waarbij het 
bestuur nauw betrokken is. Dat dit van invloed is op het dekkend 
netwerk als geheel is te begrijpen, maar de constatering dat de 
kwaliteitszorg in het overige deel van het netwerk voldoende is, zou 
de in onze benodigde en gerechtvaardigde nuancering hebben 
aangebracht. 
 
Als derde item wordt genoemd het sturen op betere tegenspraak. 
Helder punt, de bezetting van de OPR is ondermaats wat niet 
wegneemt dat de vergaderkwaliteit en frequentie op orde zijn. Het 
halfjaarlijks overleg tussen RvT en OPR is op de jaarplanner geplaatst. 
In het eerste jaar van aanpassing van de governance is overigens 
sprake van verschillende contact- en overlegmomenten tussen de 
voorzitters van de RvT, de OPR en de MR. Ook heeft de voorzitter 
naast kennismaking met de leden van OPR en MR ook op verzoek 
deelgenomen aan voor het onderlinge verkeer relevante 
gesprekspunten, zoals de voorbereiding van de procedure om te 
komen tot aanstelling van een interim en de werving van een 
opvolgend directeur-bestuurder. 
 
Het laatst genoemde punt, de wettelijk voorgeschreven elementen in 
verplichte documenten; jaarverslag en ondersteuningsplan. Met 
betrekking tot het ondersteuningsplan is eerder opgemerkt door de 
onderwijsinspectie dat de gebruikte termen verwarrend zijn. Alleen 
Basisondersteuning en Extra ondersteuning zijn wettelijke termen en 
verder geen eigen varianten daarop. Binnen het 
samenwerkingsverband leeft de overtuiging dat daar herstel op 
gepleegd is met akkoord van de onderwijsinspectie. Bewijslast 
daarvan ontbreekt waardoor deze herstelopdracht blijft staan. 
In het jaarverslag van 2020 was sprake van de oude bestuurlijke 
governance structuur waardoor de huidige Raad van Toezicht in het 
nieuwe model daar niets aan kan veranderen. Zij zullen zorgdragen 
voor de juiste informatie in het jaarverslag van 2021. De opmerkingen 
over de kwaliteit van de continuïteitsparagraaf moeten worden 
meegenomen (en hersteld) in het eerstvolgende jaarverslag, terwijl 
tegelijkertijd gesteld wordt (accountantscontrole) dat deze paragraaf 
in het jaarverslag 2020 wel voldoet aan de wettelijk vereisten. Dat 
roept vragen op. 
 
Tot slot zien wij in 2.4 Afspraken over vervolgtoezicht in de kolom 
‘Wat verwachten wij van het bestuur’ geen onoverkomelijke kwesties 
en zal zorggedragen worden voor het aanleveren van de gewenste 
informatie met betrekking tot de aangegeven herstelopdrachten vóór 
1 augustus 2022. 
 
Met betrekking tot de bijlage van het rapport waarin de bevindingen 
van het kwaliteitsonderzoek bij opdc De Delta zijn vastgelegd, geeft 
het bestuur het volgende aan. 
 
De verificatieactiviteit, als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek 
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bij het bestuur van het SWV, leverde risico’s op waardoor voor een 
kwaliteitsonderzoek in het OPDC De Delta is gekozen. 
In z’n algemeenheid kunnen we spreken van een prettig verlopen 
kwaliteitsonderzoek en dat staat los van het eindoordeel 
onvoldoende, wat gelezen moet worden als zeer zwak. 
 
De (ernstige) tekortkomingen die geconstateerd werden bij de 
kwaliteit van onderwijs waren confronterend maar niet geheel 
onverwacht. 
Zowel het bestuur als de locatie-directeur hadden al eerder 
onderkend dat de kwaliteitszorg, het pedagogisch-didactisch 
handelen en de sociale veiligheid zorgelijk waren. Daarbij komt de 
overschrijding van de maximum verblijfsduur, de afsluiting van de TL 
en de bevoegdheden kwestie. 
Kortom, het bestuur ziet geen reden om inhoudelijk bezwaar te 
maken ten opzichte van het rapport zoals dat nu opgesteld is door de 
onderwijsinspectie. 
 
Er is inmiddels een verbeterplan geschreven naar aanleiding van het 
inspectierapport en dat vormt de basis onder de forse verbeterslag die 
OPDC De Delta te maken heeft binnen nu en een jaar. Het belooft een 
intensief programma te worden maar niet onmogelijk. 
 
Het voor 1 april zorgen voor een afname van het schoolexamen die 
aan de wet voldoet is gerealiseerd en de gewenste betrouwbare 
meting (voor 1 mei) van de veiligheidsbeleving van de leerlingen is 
uitgezet. 
 
Wij waarderen het dat de onderwijsinspectie kritisch meekijkt bij het 
opstellen van het herstelplan en dat zij in het najaar van 2022 voor een 
tussenmeting een bezoek komt brengen. 
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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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