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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de 
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting Amstelronde passend 
onderwijs aan de beurt. Onder deze stichting valt het 
samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passend onderwijs aan 
in totaal ruim 14.000 leerlingen. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een 
samenwerkingsverband van voldoende kwaliteit en of het bestuur 
financieel in staat is om ook in de toekomst goede samenwerking te 
blijven verzorgen rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om 
iedere leerling die een extra ondersteuningsbehoefte heeft, een 
passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. 
We onderzochten ook wat het bestuur weet over de kwaliteit van 
passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder hebben we 
gekeken hoe het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende passend 
onderwijs op de scholen beschikbaar blijft. 
 
Wat gaat goed? 
 
Samenwerken gaat goed 
Het samenwerkingsverband Amstelronde ondersteunt en stimuleert 
scholen bij het realiseren van passende ondersteuning. Ouders, 
leraren, schoolleiders en schoolbestuurders zijn tevreden over de 
manier waarop het samenwerkingsverband zijn rol invult. De 
samenwerking tussen scholen en samenwerkingsverband verloopt 
vlot en zonder drempels. De scholen waarderen de deskundigheid die 
het samenwerkingsverband biedt. De scholen en het 
samenwerkingsverband weten elkaar goed te vinden. Door de korte 
lijnen is het gemakkelijk contact te leggen met het 
samenwerkingsverband. 
 
Elke school maakt zijn eigen keuze 
Het samenwerkingsverband stelt middelen beschikbaar aan scholen 
om de ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben uit 
te voeren. De scholen vinden het prettig dat ze bij het inzetten van 
deze middelen zelf keuzes kunnen maken. De afspraak is vervallen dat 
een school minder geld ontvangt als zij een leerling naar het speciaal 
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(basis)onderwijs verwijst. Het grootste deel van de scholen heeft een 
scholing gevolgd en dat is merkbaar bij het omgaan met de 
onderwijsbehoefte van leerlingen. 
 
Ouders zijn betrokken bij ondersteuningsvraag 
Als een leerling ondersteuning nodig heeft, neemt de school contact 
op met de ouders. Alle stappen die de school neemt, gaan in 
principe in overleg met de ouders. Met de leerling voert de leraar een 
kindgesprek om duidelijk te krijgen welke ondersteuning een leerling 
nodig heeft. De onderwijsspecialist van Amstelronde helpt de ouders 
en school om helder te krijgen welke ondersteuning de leerling nodig 
heeft. Die ondersteuning beschrijft de school in een speciale aanpak. 
Die speciale aanpak kan voor de leraar bedoeld zijn door de inzet van 
een begeleider passend onderwijs. Ook kan een speciale 
aanpak buiten de school plaatsvinden. Na afloop van de speciale 
aanpak kijkt de onderwijsspecialist samen met de ouders en 
school erop terug. 
 
Financieel beheer 
Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het 
nu en in de toekomst nodig heeft. 
 
Wat kan beter? 
 
Samenwerken kan zelfs nog beter 
De samenwerking van de scholen met het samenwerkingsverband 
verloopt prima. Een punt van aandacht is de samenwerking tussen de 
scholen onderling en de samenwerking van de scholen met jeugdhulp 
en de gemeente. De verschillen tussen de scholen zijn groot. De 
samenwerking groeit door de netwerken van intern begeleiders en het 
kernoverleg. Toch is hier verbetering mogelijk. Het uitwisselen van 
ervaringen en sterke punten heeft meerwaarde. Het 
samenwerkingsverband stimuleert de samenwerking tussen scholen 
door het wijkoverleg. Een voorbeeld zijn de scholen uit een wijk 
van Uithoorn die samen de advisering van primair naar voortgezet 
onderwijs oppakken. Maar ook de invulling van de jeugdhulp en de 
afstemming met de gemeenten verdient aandacht. De gemeenten en 
het onderwijs hebben verschillende verwachtingen over de inzet van 
jeugdhulp. 
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Wat mag je van een school verwachten? 
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband hebben de 
schoolbesturen afgesproken welke ondersteuning alle scholen 
moeten geven. Dat noemen we de basisondersteuning. Zo is in het 
samenwerkingsverband Amstelronde afgesproken dat elke school een 
intern begeleider heeft. Het aantal uren en de taken bepaalt de school 
zelf. Het samenwerkingsverband heeft afgesproken wat de 
basisondersteuning is, maar voor ouders is dit weinig concreet. Het 
samenwerkingsverband stelt vast welke ondersteuning ouders 
van een basisschool mogen verwachten. Hoe goed deze 
basisondersteuning is, bepaalt de school. 
 
Beslissen over toelaten speciaal (basis)onderwijs verbeteren 
Als een school geen passende ondersteuning kan bieden is het 
mogelijk een advies te vragen bij het ondersteuningsteam. Het 
ondersteuningsteam kan een school adviseren een aanvraag voor 
speciaal (basis)onderwijs te doen. Het samenwerkingsverband moet 
zorgen dat de criteria voor of afspraken over de afgifte van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor alle leerlingen dezelfde zijn. Daarbij is 
het belangrijk dat het ondersteuningsteam onafhankelijk werkt en 
met eenduidige informatie een advies kan geven. Alhoewel we de 
indruk hebben dat er voldoende onafhankelijkheid aanwezig is, kan 
het formuleren van beslisregels of criteria bijdragen aan transparantie. 
 
Een gezamelijke opdracht is vastgelegd 
De samenwerkende schoolbesturen hebben afspraken 
gemaakt en beschreven hoe ze die willen bereiken. Het is voor ons 
niet duidelijk hoe het samenwerkingsverband gaat beoordelen of 
deze resultaten gehaald zijn. Het samenwerkingsverband heeft een 
eigen belangrijke maatschappelijke taak om te zorgen dat alle 
kinderen de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. In dat 
kader is het ook van belang dat ouders het samenwerkingsverband 
weten te vinden. 
 
Vervolg 
Wij wijken voor Stichting Amstelronde passend onderwijs niet af van 
het reguliere toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband 
over vier jaar weer onderzoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 
De inspectie heeft op 17 mei en 23 mei 2018 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Amstelronde 
passend onderwijs. Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende 
vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer? 
 
Het onderzoek voeren we uit aan de hand van vier deelvragen: 

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

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

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

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Met de vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden 
binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer. 
  
Onderzoeksactiviteiten 
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het 
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan, het jaarverslag, 
resultaatsgegevens en signalen. 
 
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek 
rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun ervaringen 
met het samenwerkingsverband. Kort geformuleerd stonden tijdens 
de rondetafelgesprekken steeds de volgende drie 
vragen centraal: 

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

2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband 
en welke concrete ervaringen hebt u ermee? 

3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken 
krijgen? 

 
Verder hebben we gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder 
van het samenwerkingsverband. 
De rondetafelgesprekken voerden wij op 17 mei 2018 met 
vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen het 
samenwerkingsverband. We spraken met een groep ouders, een 
aantal leraren, onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband, 
functionarissen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening of 
gemeente, en enkele schoolleiders van scholen voor primair 
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onderwijs. Hoewel de ondersteuningsplanraad niet apart was 
uitgenodigd, namen wel enkele leden daarvan deel aan de 
gesprekken, vanuit hun rol als ouder uit de aangesloten scholen. 
 
Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de directeur-
bestuurder het definitieve plan vast voor het onderzoek op 23 mei 
2018. Het bestuur heeft daarbij geen specifieke onderwerpen 
benoemd. Het eerste gesprek ging vooral over de ontwikkelingen en 
resultaten van het samenwerkingsverband. 
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen, zoals de kwaliteitszorg, ook een 
terugkoppeling gaven over onze bevindingen uit de voorgaande 
gesprekken. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 

Leeswijzer 
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het 
inspectieonderzoek, geven we in het volgende hoofdstuk onze 
oordelen en conclusies weer en lichten we die nader toe. In hoofdstuk 
2 geven we in paragraaf 2.1 ook de hoofdconclusie weer. 
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van het bestuur op het 
onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

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

2.1. Conclusie 

Wij concluderen dat Stichting Amstelronde passend onderwijs op alle 
zes beoordeelde standaarden zodanige kwaliteit realiseert dat daarop 
het oordeel voldoende van toepassing is. 
 
De wisselwerking tussen het samenwerkingsverband en de scholen 
verloopt informeel. Niet alle afspraken en procedures zijn formeel 
vastgelegd. Daardoor kan er in het onderwijsveld onduidelijkheid 
ontstaan over de interpretatie van regels of procedures. Een 
voorbeeld is het beeld dat bij scholen leeft dat de handtekening van 
ouders voorwaardelijk is voor het aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring. Dit geldt overigens ook voor de 
omschrijving van basisondersteuning en het hanteren van criteria bij 
het toewijzen van een toelaatbaarheidsverklaring. Het formeel 
vastleggen van een aantal zaken helpt bij het inrichten van een 
kwaliteitssysteem. 
 
In onderstaande tabellen zijn de oordelen samengevat. 

2.2. Onderwijsresultaten 

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een 
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Aan de hand van de 
standaard ‘Resultaten' hebben we dat onderzocht. In de volgende 
tabel staat ons oordeel. 

Resultaten 
Het samenwerkingsverband Amstelronde passend onderwijs 
stimuleert de aangesloten scholen om bij het inzetten van 
ondersteuning uit te gaan van de onderwijsbehoefte van de leerling. 
Hierbij neemt het handelingsgericht werken een belangrijke plek 
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in. Sinds de invoering van passend onderwijs is de inzet van de 
ondersteuning planmatiger. Door het ondersteuningsteam, de 
onderwijsspecialisten, de begeleiders passend onderwijs en de ouder-
kind coaches is de inzet van de ondersteuning meer gevarieerd en 
toegesneden op specifieke ondersteuningsvragen. Daarbij blijft het 
belangrijk om als school de grenzen van je mogelijkheden te bewaken 
en aan te geven. 
 
Basisondersteuning is voor ouders onduidelijk 
De basisondersteuning is op alle scholen gelijk. Het is niet altijd 
duidelijk wat de basisondersteuning inhoudt en wanneer er sprake is 
van extra ondersteuning. Het ondersteuningsteam beoordeelt of een 
leerling extra ondersteuning nodig heeft. De vaststelling van de 
basisondersteuning krijgt de komende tijd aandacht. De manier 
waarop scholen er invulling aan geven kan verschillen. Vaak is de 
basisondersteuning afhankelijk van de competenties van de leraren en 
de keuzes die scholen maken. 
 
Betrokkenheid van ouders varieert 
De scholen kennen een belangrijke rol toe aan de ouders. Bij het 
vaststellen van de noodzaak tot ondersteuning en de inzet daarvan 
zijn ouders betrokken. De ouders zijn tevreden over de onafhankelijke 
inbreng van de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband. 
Het vroegtijdig betrekken van de ouders bij het vormgeven van de 
(extra) ondersteuning vinden scholen niet altijd gemakkelijk. Een 
ondersteuningstraject op de reguliere school kan onnodig lang 
duren, mede doordat ouders onvoldoende op de hoogte zijn wat ze 
van de school mogen verwachten. 
 
Externe ondersteuning is beschikbaar 
Het samenwerkingsverband heeft alle vormen van speciaal onderwijs 
binnen en buiten de regio goed in beeld. Met het speciaal onderwijs 
buiten de regio zijn afspraken gemaakt, waardoor er geen leerling 
verstoken blijft van speciale ondersteuning. Daarnaast kunnen de 
scholen in het samenwerkingsverband gebruik maken van de 
expertise van het speciaal onderwijs via de inzet van een begeleider 
passend onderwijs. Een knelpunt, dat buiten de verantwoordelijkheid 
van het samenwerkingsverband ligt, zijn de wachtlijsten bij 
jeugdhulp. 
 
Er zijn meer vormen van bovenschoolse ondersteuning 
In een beperkt aantal situaties moet een school constateren dat de 
geboden ondersteuning niet voldoende is. Als niet duidelijk is welke 
ondersteuning passend is, kan de school voor een observatie kiezen. 
Deze observatie kan door externe deskundigen binnen de school 
gebeuren, maar ook door een observatieplaatsing op een school voor 
speciaal basisonderwijs. Verder heeft het samenwerkingsverband 
voorzieningen voor specifieke doelgroepen zoals de Instapklas voor 
leerlingen met het syndroom van Down, de Beter Passend klas voor 
leerlingen met een ernstige vorm van autisme die het volgen van 
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speciaal onderwijs belemmert en de Lotusbloem voor 
leerlingen waarbij gezien hun problematiek onderwijs tijdelijk niet 
mogelijk is. Uit een onderzoek blijkt dat er tevens behoefte is aan een 
HB+ voorziening bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen met een 
dubbel diagnose zoals Ass en bedreigde ontwikkeling. Deze 
voorziening start in het schooljaar 2018/2019. De 
diverse voorzieningen passen in het beleid van het 
samenwerkingsverband om thuisnabij onderwijs te realiseren. 
 
De ondersteuningsstructuur kan scherper 
Als het handelingsrepertoire van de leraar uitgeput raakt en zij dit 
samen met de intern begeleider constateert, stelt de school een 
ondersteuningsteam samen. Dit team bestaat uit de leraar, de intern 
begeleider, de ouders en de onderwijsspecialist van Amstelronde. De 
leraar voert voorafgaande aan een ondersteuningsteam een gesprek 
met de leerling. Deskundigen of betrokkenen die een bijdrage kunnen 
leveren aan het vormgeven van de ondersteuningsvraag kunnen bij 
het ondersteuningsteam aansluiten. In het geval dat het 
ondersteuningsteam vaststelt dat het speciaal (basis)onderwijs de 
passende onderwijsplek is, vraagt de school een 
toelaatbaarheidsverklaring aan. Bij deze aanvraag zijn twee 
deskundigen betrokken. De betrokken onderwijsspecialist van 
Amstelronde en een tweede deskundige vanuit de school voor 
speciaal (basis)onderwijs. Wij wijzen er op dat de wet aangeeft dat de 
tweede deskundige over expertise moet beschikken die relevant 
is voor de specifieke problematiek van desbetreffende leerling. Ook 
moet duidelijk zijn dat de school de aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring doet en het uitblijven van toestemming 
van de ouders geen belemmering mag vormen voor een aanvraag. 
Uiteraard is de instemming van ouders belangrijk en moet daar 
uitgebreid aandacht voor zijn, maar uiteindelijk is het de school die 
beargumenteerd aangeeft geen passende ondersteuning te kunnen 
bieden.  
 
Jeugdhulp verschilt per gemeente 
De afstemming tussen onderwijs en jeugdhulpverlening bevindt zich 
nog in een beginfase. Desondanks zien we resultaten. Alle 
basisscholen in Amstelveen en Aalsmeer hebben een 
jeugdhulpverlener die voor drie of vier uur per week op school 
aanwezig is. In Uithoorn kunnen scholen voor vier uur een beroep 
doen op een jeugdhulpverlener die al dan niet op school aanwezig is. 
In Ouder-Amstel zijn twee ouder-kind-coaches op de scholen, die 
trainingen zoals rots-water en sociale vaardigheidstrainingen 
verzorgen. Dus elke school en ook de ouders kunnen een beroep doen 
op jeugdhulp. Het is voor scholen niet duidelijk wat ze van de 
jeugdhulpverlener mogen verwachten. Vandaar dat de gemeenten 
een onderzoek laten doen om de inzet van de jeugdhulpverlener te 
borgen. Tevens zijn er gesprekken met het samenwerkingsverband 
om meer lijn te brengen in de inzet van jeugdhulp. 
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Leerlingstromen in beeld brengen 
In de overzichten van de leerlingstromen zien we een groei van het 
speciaal basisonderwijs, die voor een belangrijk deel te verklaren is 
door het starten van drie kleutergroepen. Daarnaast ontwikkelt het 
speciaal basisonderwijs zich naar gespecialiseerd onderwijs. Een 
ontwikkeling die past bij het realiseren van thuisnabij onderwijs. De 
groei van het speciaal basisonderwijs is dus ook te verklaren door de 
ontwikkeling van gespecialiseerd onderwijs. De verwachte daling van 
het speciaal onderwijs blijft echter uit. Er is zelfs sprake van een lichte 
stijging. Het samenwerkingsverband verklaart deze stijging door de 
daling van het aantal kinderen met een vrijstelling. Een nader 
onderzoek naar het effect van de ontwikkeling van gespecialiseerd 
onderwijs geeft wellicht meer inzicht. 
Op basis van de geconstateerde verschillen tussen basischolen 
hadden we een groter aantal verplaatsingen van leerlingen tussen 
basisscholen verwacht. De weinige verplaatsingen zijn gebaseerd op 
keuzes van ouders en niet op beleid van het samenwerkingsverband 
of ondersteuningsteam. 

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 

Kwaliteitszorg 

Stuurt of stimuleert het samenwerkingsverband? 
Om te kunnen sturen op het bereiken van resultaten van de 
ondersteuning en de beloften die schoolbesturen samen 
geformuleerd hebben, is een kwaliteitskader opgesteld. Dit kader is na 
diverse sessies met schooldirecteuren, intern begeleiders en leraren 
tot stand gekomen. In het kwaliteitskader is een aantal 
criteria benoemd die het welslagen van passend onderwijs moeten 
onderbouwen. Aan de hand van deze criteria voeren scholen een 
tweejaarlijkse zelfevaluatie uit. De manier waarop deze zelfevaluatie 
vorm moet krijgen, werkt het samenwerkingsverband de komende 
planperiode uit. Het bestuur geeft aan dat het niet zozeer om de score 
van de scholen gaat, maar om het gesprek daarover. De inspectie 
merkt op dat in geval de score van scholen op het kader ondergeschikt 
is, het geen sturingsinstrument is maar een middel om passend 
onderwijs te stimuleren. 
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De uitkomsten van de gesprekken verwerkt het bestuur in de trends- 
en ontwikkelingrapportages. 
 
Het monitoren van gegevens 
Het samenwerkingsverband heeft een monitor waarin het de 
informatie verzamelt over het aantal ondersteuningsteams per 
school, de aard van de ondersteuningsvragen, de problematiek, het 
aantal besproken leerlingen, en dergelijk. Het samenwerkingsverband 
gebruikt deze informatie om zicht te krijgen op de toegevoegde 
waarde van het ondersteuningsteam. De data uit deze monitor 
vormen een onderdeel van de trends- en ontwikkelrapportage. De 
trends- en ontwikkelrapportages zijn gespreksonderwerp bij de 
gesprekken met de schoolbestuurders. 
 
Kwaliteitscultuur 

Het samenwerkingsverband heeft een transparante organisatie 
Het samenwerkingsverband heeft een raad van toezicht die bestaat 
uit drie onafhankelijke leden. De schoolbestuurders kunnen door 
middel van de deelnemersraad invloed uitoefenen op het beleid van 
het samenwerkingsverband. 
De bestuurder ervaart de raad van toezicht als een kritische raad die 
ook de juiste vragen stelt over de rol van de schoolbestuurders en de 
bestuurder van het samenwerkingsverband. Zo geeft de bestuurder 
aan dat de raad van toezicht vindt dat de bestuurder de 
schoolbestuurders meer gegevens mag vragen ter verantwoording 
van de inzet van middelen en over de resultaten die 
schoolbestuurders daarmee behalen. 
In elke kern (van de vier kernen) van het samenwerkingsverband is 
een kernoverleg  waaraan schoolleiders en intern begeleiders 
deelnemen. Bij dit kernoverleg staat de beleidsvorming en 
beleidsherziening centraal. Het kernoverleg draagt bij aan de 
samenwerking tussen scholen en het draagvlak voor passend 
onderwijs. 
Intern begeleiders nemen deel aan een aantal intervisiemomenten die 
onder leiding staan van een onderwijsspecialist Amstelronde. 
Verder vindt een aantal malen per jaar een bijeenkomst van het intern 
begeleidersnetwerk plaats waaraan een intern begeleider kan 
deelnemen. Een samenwerkingsverband weet zich gesteund 
als betrokkenen kritisch meekijken bij de uitvoering en resultaten van 
het beleid. De ondersteuningsplanraad kan hierin eveneens een 
belangrijke rol vervullen. 
 
Verantwoording en dialoog 

Breng samenhang aan tussen beleidsnotities 
Het samenwerkingsverband kan meer samenhang aanbrengen tussen 
het ondersteuningsplan, het jaarplan, de monitor en andere data. 
Hierdoor is de verantwoording van het beleid transparanter. Het 
samenwerkingsverband beschikt over een jaarplan en een 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/16



onderlegger. Deze stukken stellen de directeur-bestuurder in staat te 
sturen op uitvoering waarbij er vier keer per jaar een 
stoplichtrapportage aan de raad van toezicht en 
ondersteuningsplanraad plaatsvindt. De onderlegger bevat concrete 
informatie over onder andere het beoogde doel, de bijbehorende 
acties met tijdpad en verantwoordelijken. In zijn verantwoording aan 
de raad van toezicht en de ondersteuningsplanraad geeft 
de bestuurder aan in welke mate de gestelde doelen zijn behaald. In 
het jaarverslag zien wij dat minder duidelijk terug. Het trekken van 
conclusies en de verantwoording over het al dan niet halen van de 
doelen en eventueel aanvullende actie of bijstelling, moeten een plek 
krijgen in het jaarverslag. 

2.4. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van het bestuur op de onderliggende standaarden 
voor financiële continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel 
geen oordeel over financiële doelmatigheid. 

De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als 
voldoende. Het financieel beheer is daarmee voldoende. 
 
Continuïteit 
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur 
wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het 
bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te 
voldoen. Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten met betrekking 
tot de continuïteitsparagraaf: 

• Het bestuur legt nog onvoldoende verbinding tussen het 
strategische beleid en de keuzes van het bestuur. Zowel in de 
toelichtingen bij de meerjarenbegroting als in de toelichtingen 
over risicobeheer en risicomaatregelen verdient het aanbeveling 
om een duidelijke verbinding te laten zien met de strategische en 
operationele keuzes van het bestuur. 

• Het bestuur heeft de belangrijkste risico’s niet beschreven en 
toegelicht. Het gaat hierbij zowel om strategische, operationele 
als financiële risico’s. 

• De werking van het interne controle- en risicosysteem blijkt niet 
uit de continuïteitsparagraaf. 
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Doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Amstelronde passend 
onderwijs kwam de doelmatige besteding van de 
ondersteuningsmiddelen in het gesprek aan de orde. In het jaarverslag 
beschrijft het bestuur niet hoe de ondersteuningsmiddelen 
daadwerkelijk zijn besteed. 
 
Rechtmatigheid 
We hebben de financiële rechtmatigheid voor Stichting Amstelronde 
passend onderwijs als voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze 
standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële 
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen 
oordeel. In het onderzoek bij Stichting Amstelronde passend 
onderwijs hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg 
staan. 

2.5. Vervolgtoezicht 

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband voldoende 
bestuurd wordt. Dit betekent dat de inspectie bij dit 
samenwerkingsverband voor het vervolgtoezicht op de kwaliteit 
(vooralsnog) niet afwijkt van de reguliere termijn van vier jaar. Een 
jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie 
aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. Dat 
geldt ook voor het toezicht op de financiën. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Het bestuur van Stichting Amstelronde passend onderwijs herkent 
zich in de hoofdlijnen van de rapportage.  
 
De aanbevelingen die in het rapport staan, krijgen de komende 
beleidsperiode de nodige aandacht alsmede de gesignaleerde risico’s. 
Wat het bestuur echter opvalt is de bijzondere aandacht voor 
beslisregels en criteria. Dit doet vermoeden dat de inspectie stuurt op 
eenduidige aanpak tussen samenwerkingsverbanden terwijl onder de 
Wet Passend Onderwijs juist arrangeren boven indiceren zou moeten 
gaan. Inzoemend op de resultaten van het samenwerkingsverband 
zou de inspectie de conclusie mogen trekken dat de aanpak van 
Amstelronde werkt: drastisch minder thuiszittende kinderen; minder 
kinderen met een vrijstelling van onderwijs (en daardoor een lichte 
groei van speciaal onderwijs); en geen zwakke scholen binnen het 
samenwerkingsverband. 
Het sturen op criteria en beslisregels kan afleiden van het resultaat 
maar wel de overheid in staat stellen om de ontwikkeling van passend 
onderwijs beter te volgen. De onderwijsraad schreef al in haar 8e 
voortgangsrapportage dat het ontbreken van criteria het vergelijken 
van samenwenwerkingsverbanden bemoeilijkt en er daardoor geen 
goede analyse van de stelselwijziging gemaakt kon worden. Volgens 
het bestuur waren de samenwerkingsverbanden aan zet en wordt de 
geboden beleidsvrijheid door Amstelronde zeer serieus genomen. 
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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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