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Samenvatting 

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
Begin 2022 hebben we het bestuur van Vereniging Reformatorisch 
Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs onderzocht. Dit 
is het bestuur van het Reformatorisch Samenwerkingsverband PO dat 
bekend staat onder de naam Berséba. We hebben onderzocht of het 
samenwerkingsverband de aan hem opgedragen 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 op 
orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer (zie 
Onderzoekskader 2021, bijlage 1). 
 
Context 
Berséba is het landelijke samenwerkingsverband op reformatorische 
grondslag in het primair onderwijs. Dat betekent dat Berséba speciale 
en reguliere basisscholen en schoolbesturen met de reformatorische 
identiteit ondersteunt in het bieden van passend onderwijs. Door de 
spreiding van reformatorische speciale (basis)scholen over het land is 
de afstand naar een speciale (basis)school soms groot. Dat is vaak een 
extra motivatie om in het regulier onderwijs zoveel mogelijk (extra) 
ondersteuning te bieden en reizen te voorkomen. Om als landelijk 
samenwerkingsverband scholen regionaal goed te kunnen 
ondersteunen, werkt Berséba met vier regio's. Binnen dit vierjaarlijks 
onderzoek is de regio Randstad uitgelicht om op regionaal niveau te 
zien hoe het samenwerkingsverband opereert. 
 
Wat gaat goed? 
Inclusiever onderwijs wordt gerealiseerd 
Berséba en de aangesloten scholen realiseren de eigen ambitie van zo 
inclusief mogelijk onderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen op veel 
plaatsen in het land een zo regulier mogelijke plaats in het onderwijs. 
Ook lukt het het samenwerkingsverband om leerlingen die thuiszaten 
of slechts beperkt onderwijs volgden weer terug te leiden naar 
volledig onderwijs. 
 
Het samenwerkingsverband realiseert ook zijn andere taken 
Hoewel het als landelijk samenwerkingsverband lastig is om met alle 
aangesloten gemeenten afspraken te maken, hebben de 
regiomanagers namens Berséba functionele contacten met 
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gemeentelijke partners. Waar nodig intensiveren de regiomanagers 
deze contacten of stellen ze zich proactief op om te voorzien in 
oplossingen voor leerlingen. 
Voor de advisering over en toewijzing van extra ondersteuning en 
toelaatbaarheidsverklaringen werkt Berséba met een Loket per regio. 
Deze Loketten zorgen voor vlotte en zorgvuldige procedures en 
besluiten. 

Stevige organisatie met proactieve cultuur 
De (bestuurlijke) inrichting van Berséba is effectief. Het werken in 
regio's met regiomanagers maakt het mogelijk om aan te sluiten bij 
de regionale behoeften, maar ook om landelijk het beeld te bewaken 
voor het hele samenwerkingsverband. 
Daarnaast werkt iedereen binnen het samenwerkingsverband op een 
positieve manier aan passend onderwijs en volgens de waarden en 
normen die Berséba heeft opgesteld. 
 
Wat kan beter? 
Concretere doelen stellen en laten zien wat goed gaat 
Het samenwerkingsverband realiseert op veel plaatsen in het land 
passend onderwijs, maar laat dit nog weinig zien. Dit kan in elk geval 
intern door het delen van deze goede voorbeelden maar ook in 
formele documenten, zoals het jaarverslag. 
 
Volgende stap in verantwoording inzet middelen 
Berséba is bezig met het verbeteren van de verantwoording van de 
inzet van de financiële middelen. Wij onderschrijven het nut en de 
mogelijkheden voor verbetering. Het samenwerkingsverband kan 
hiermee laten zien waar het geld concreet naartoe is gegaan en wat 
hier dan mee is bereikt. Dit maakt het vervolgens mogelijk om het 
geld op basis deze evaluaties gerichter in te zetten op (bewezen) 
effectieve interventies of beleid.  
 
Wat moet beter? 
Onderdelen van het jaarverslag ontbreken 
In het jaarverslag moet het intern toezicht verslag doen van zijn 
activiteiten en het effect hiervan. Dit gebeurt nog onvoldoende. Het 
bestuur moet er, met het intern toezicht, voor zorgen dat deze 
onderdelen verbeteren. 
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Interne kritische dialoog vaker en beter voeren 
Het overleg tussen het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad 
dat wettelijk twee keer per jaar moet plaatsvinden, vindt nu eens in de 
twee jaar plaats. Dat moet het bestuur verbeteren. Daarnaast kan de 
inhoud van het gesprek doeltreffender. 
 
Vervolg 
We zien na dit onderzoek geen noodzaak voor het maken van 
vervolgafspraken. We vertrouwen erop dat het bestuur de 
herstelopdrachten oppakt. Dit betekent dat we het bestuur en 
samenwerkingsverband in principe over vier jaar weer onderzoeken. 
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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 maart en april 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Vereniging 
Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal 
onderwijs, het bestuur van het samenwerkingsverband Berséba. 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 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 samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het 
ondersteuningsplan 2018-2022, het jaarverslag 2020 en het 
conceptjaarverslag 2021, financiële rapportages over 2021, de statuten 
en het intern toezichtkader. 
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We voerden (digitaal) rondetafelgesprekken met: 

• ouders, 
• leraren uit het speciaal en regulier onderwijs, 
• schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband en de 

scholen, 
• gemeentelijke partners, en 
• schoolleiders uit het speciaal en regulier onderwijs 

over hun ervaringen met het samenwerkingsverband. 
We sloten de dag af met een startgesprek met een 
vertegenwoordiging van het managementteam (mt) en stelden het 
programma vast voor de rest van het onderzoek. 
 
We hebben dit onderzoek mede ingericht met verificatie-activiteiten 
op aangesloten scholen van het samenwerkingsverband in de regio 
Randstad. 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: 

• met 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; 

• een lid van de auditcommissie (raad van toezicht), interim-
bestuurder, een regiomanager en de financieel 
beleidsmedewerker over het financieel beheer en de 
verantwoording; 

• een aantal aangesloten schoolbestuurders, van zowel het regulier 
als speciaal (basis)onderwijs, over hun rol en ervaringen binnen 
en met het samenwerkingsverband; 

• de directie/de regiomanagers en het bestuur over de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en resultaten van het samenwerkingsverband. 

 
We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met het mt 
(interim-bestuurder en regiomanagers) over de (be)sturing van het 
samenwerkingsverband en de bijdrage die Berséba levert aan de 
realisatie van passend onderwijs in de regio. Hierna gaven we een 
terugkoppeling van onze bevindingen en oordelen. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. Over dit bestuur en 
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samenwerkingsverband zijn geen signalen bij ons binnengekomen. 
 
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. 

We stellen vast dat het samenwerkingsverband de aan hem 
opgedragen wettelijke taken uitvoert en daarmee faciliterend is voor 
de aangesloten schoolbesturen en scholen om passend onderwijs te 
bieden. Dit gebeurt vanuit een breed gedragen visie op passend 
onderwijs en de ambitie om steeds inclusiever te (willen) zijn. Omdat 
het samenwerkingsverband een dekkend netwerk én de eigen ambitie 
van inclusiever onderwijs realiseert, waarderen we de kwaliteit op de 
standaard Dekkend netwerk van voorzieningen (RPO1) als Goed. 
 
Daarnaast zien we een stevige en professionele organisatie die de 
kwaliteit van de uitvoering van de taken waarborgt en waar mogelijk 
verbetert. De gekozen bestuurlijke inrichting en het werken in regio's 
zijn effectief; het landelijke samenwerkingsverband kan sturen op wat 
regionaal nodig is. Tegelijkertijd blijft het bestuur zicht houden op het 
landelijk beeld. 
Het bestuur zet stappen om zowel de kwalitatieve als 
financiële verantwoording te verbeteren. Wij vinden dit ook 
wenselijk en stimuleren het bestuur de tot nu toe bereikte resultaten 
zichtbaarder te maken en voor de ambities de lat voor de komende 
jaren weer een beetje hoger te leggen. 
 
Context 
Om als landelijk samenwerkingsverband goed aan te sluiten bij wat 
regionaal nodig is, werkt het samenwerkingsverband met vier 
deelregio's. De regiomanagers vormen samen met de bestuurder het 
managementteam. Vlak voor de start van het vierjaarlijks onderzoek 
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scheidden de wegen van de bestuurder en die van het 
samenwerkingsverband. De taken van de bestuurder zijn tijdelijk 
waargenomen door een van de regiomanagers en nog voor het einde 
van dit vierjaarlijks onderzoek is een interim-bestuurder aangesteld. 

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 
Omdat het samenwerkingsverband voorziet in een dekkend netwerk 
van voorzieningen, het gebruik maakt van verschillende 
maatwerkmogelijkheden én het zijn eigen ambities van inclusiever 
onderwijs realiseert, waarderen wij de kwaliteit van deze standaard 
als Goed. Berséba laat zien dat gedeelde visie en ambities en goede 
samenwerking kunnen leiden tot inclusief en thuisnabij onderwijs. 
 
Maatwerk ten gunste van meer (thuisnabij) onderwijs 
Berséba wil zoveel mogelijk voor alle leerlingen uit de eigen achterban 
passend onderwijs bieden op reguliere scholen, bij voorkeur ook op 
reformatorische scholen. Dat lukt in hoge mate. Het 
samenwerkingsverband kent financiële middelen voor passend 
onderwijs toe aan de schoolbesturen en scholen. Daarnaast faciliteert 
het de scholen door middel van de inzet van deskundigen, zoals 
orthopedagogen en ambulant begeleiders. 
De geografische afstand tussen reguliere en speciale (basis)scholen 
(s(b)o-scholen) op reformatorische grondslag is soms groot. Dit is 
voor de scholen en het samenwerkingsverband een extra motivatie 
om in het regulier onderwijs een stapje extra te doen. Waar nodig kent 
het samenwerkingsverband (extra) middelen of mogelijkheden toe, 
zodat daarmee een overstap wordt voorkomen en een lange(re) 
reistijd wordt bespaard. Omdat er geen reformatorische mytyl-
/tyltylscholen zijn, zoekt het samenwerkingsverband de 
samenwerking met die scholen om gebruik te maken van de 
specifieke expertise, bijvoorbeeld in de vorm van symbiose. 
 
Ontwikkelingen in het dekkend netwerk 
De afgelopen jaren is door Berséba geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van het onderwijs en de ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen 
(HB-leerlingen). Het samenwerkingsverband heeft niet alleen gezorgd 
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voor de professionalisering van het personeel (via co-financiering), 
maar stuurt er ook op dat deze opgeleide leraren het aanbod en de 
ondersteuning op hun eigen school (verder) ontwikkelen. Daarnaast 
investeert het samenwerkingsverband in het starten van speciale 
onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die eerder met name zorg 
ontvingen, maar nu ook echt onderwijs ontvangen. Het doel hierbij is 
de verhouding van negentig procent zorg en tien procent onderwijs 
om te buigen naar negentig procent onderwijs en tien procent zorg. 
Nog meer aansluiten bij wat regionaal nodig is en recht doen aan 
verschillen (in grootte) tussen scholen en schoolbesturen is de wens 
van een deel van de schoolbesturen. Ook is er nog meer ruimte voor 
de uitwisseling (van expertise) tussen het regulier en speciaal 
onderwijs. Dit past ook binnen de plannen van het 
samenwerkingsverband om in het nieuwe ondersteuningsplan de 
visie op inclusiever onderwijs verder uit te werken en concretiseren. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen binnen de scholen 
Wat scholen aan extra ondersteuning kunnen bieden, wordt niet altijd 
duidelijk uit de opgestelde schoolondersteuningsprofielen (sop's). Dit 
blijkt uit onze verificaties op een aantal aangesloten scholen. Hoewel 
de schoolbesturen hier primair verantwoordelijk voor zijn, heeft het 
samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan afspraken 
gemaakt over de sop's in relatie tot het dekkend netwerk van het 
samenwerkingsverband. Als scholen onvoldoende aangeven wat zij 
kunnen bieden, dan is het lastig voor het samenwerkingsverband om 
via de sop's een landelijk beeld te hebben van welke extra 
ondersteuning waar aanwezig is. Hier ligt dus een opdracht voor 
zowel de schoolbesturen als het samenwerkingsverband. 
 
RPO2. Regionale samenwerking 
De regionale samenwerking is, ook gezien de landelijke organisatie 
van het samenwerkingsverband, naar ons oordeel Voldoende. Zowel 
met gemeenten als met het onderwijs stemt Berséba af, ten gunste 
van de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en de 
aangesloten scholen. Dit gebeurt in aanloop naar de vaststelling van 
nieuw beleid, zoals het ondersteuningsplan, maar ook op 
casusniveau, bijvoorbeeld in het geval van (het voorkomen van) 
thuiszitters. 
 
Vanuit landelijke uitgangspunten zoveel mogelijk aansluiten bij 
regionale afspraken 
Berséba heeft landelijke uitgangspunten geformuleerd die 
ondersteunend zijn voor scholen om regionaal de samenwerking met 
gemeentelijke partners te zoeken. Het is niet reëel om met alle 
gemeenten dezelfde afspraken te maken. Vaak is in een 
gemeente maar een reformatorische school gevestigd. Daarom wordt 
veelal aangesloten bij de regionale afspraken tussen het regionale 
samenwerkingsverband en hun scholen. Om het gesprek tussen het 
onderwijs en de gemeentelijke zorg voor de jeugdhulp te 
vergemakkelijken, ontwikkelde het samenwerkingsverband een 
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afwegingskader. 
Wanneer scholen en gemeentelijke partners er samen niet uit 
komen, zoekt de regiomanager of zorgmakelaar met of namens een 
school naar oplossingen. De regiomanager en zorgmakelaar spelen 
ook een rol bij (het oplossen van) thuiszitters, als de school hier zelf 
niet uitkomt. Hierdoor zijn er weinig thuiszitters en wanneer dit toch 
gebeurt, dan zorgt het samenwerkingsverband vlot voor een 
passende oplossing. 
 
Samenwerking met voorschoolse partners gebeurt op verschillende 
manieren. Op verschillende scholen is een peuterspeelzaal of wordt 
daarmee nauw samengewerkt. Een voorbeeld van een samenwerking 
met voor- en vroegschoolse educatie (vve) is het gezamenlijk 
realiseren van een passend aanbod voor jonge risico kinderen. Het 
samenwerkingsverband speelt hierin een faciliterende en 
ondersteunende rol met als doel een goede start van jonge leerlingen 
in het (regulier) onderwijs. 
 
Samenwerking met zowel reformatorische als niet-reformatorische 
onderwijspartners 
Berséba werkt met veel onderwijspartners samen. De samenwerking 
met het reformatorische samenwerkingsverband voor voortgezet 
onderwijs (vo) vindt zowel landelijk als regionaal plaats. Bij de 
overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs wordt het 
samenwerkingsverband vo vaak betrokken. Maar ook heeft Berséba 
functionele contacten met schoolbegeleidingsdiensten en 
opleidingsinstituten (mbo en pabo) met een reformatorische 
signatuur. Ook hierin is te zien dat Berséba er alles aan doet om voor 
leerlingen en ouders onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden 
vanuit de voor hen zo belangrijke reformatorische grondslag. Het is 
overigens ook zo dat bij ontevredenheid over de (kwaliteit van deze) 
diensten, gekozen wordt voor niet-reformatorische diensten. Hier 
hebben wij voorbeelden van gezien tijdens de verificaties. 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
We beoordelen de kwaliteit op deze standaard als Voldoende. Deze 
wettelijke taak is voornamelijk belegd bij de loketten per regio. De 
advisering door het samenwerkingsverband aan scholen en 
schoolbesturen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen is 
zeer uitgebreid en zorgvuldig. Ook het proces en de besluitvorming 
over de toekenning van arrangementen en 
toelaatbaarheidsverklaringen verloopt zorgvuldig en vlot. 
 
Advisering door het samenwerkingsverband helpt school en leerling 
verder 
Als scholen vastlopen met een leerling of ze hebben behoefte aan een 
kritische blik van buiten de school, dan kan een beroep worden 
gedaan op het samenwerkingsverband. Dat heeft binnen Het Loket 
verschillende deskundigen beschikbaar, zoals zorgmakelaars, 
orthopedagogen of psychologen, of kan een beroep doen op 
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ambulant begeleiders vanuit het sbo en so, die kunnen adviseren over 
de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit leidt tot gerichte 
adviezen voor de school en/of de leerling. Hier kan de school dan zelf 
mee aan de slag, of het leidt tot de inzet van extra ondersteuning, 
bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement. De behoeften en 
mogelijkheden van de leerling staan hierbij altijd voorop evenals de 
gedachte van zo inclusief mogelijk onderwijs. 
 
Route naar speciale voorzieningen is zorgvuldig 
Als de overstap naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal 
onderwijs (so) nodig blijkt, dan is een toelaatbaarheidsverklaring vlot 
beschikbaar. De routes en criteria hiervoor zijn helder vastgelegd en 
bekend bij de scholen. De aanvragen lopen via Het Loket van elke 
regio, waar ook de adviezen van de juiste deskundigen worden 
betrokken. 
Het samenwerkingsverband is alert op onnodige bureacratie en vraagt 
alleen de minimaal noodzakelijke informatie en onderbouwing voor 
een aanvraag voor toelating tot het sbo of so. Desondanks ervaren 
sommigen de aanvragen als 'een hele kluif'. Maar tegelijkertijd geven 
scholen ook aan dat het goed is dat er een sterke onderbouwing 
wordt gevraagd die hen zelf ook kritisch houdt op hetgeen ze echt 
nodig hebben. In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan kan 
het samenwerkingsverband bekijken of en hoe het de (ervaren) 
administratieve lasten zoveel mogelijk kan verminderen. 

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 
Het bestuur zorgt voor borging van de kwaliteit van de uitvoering van 
zijn taken en verbetert waar mogelijk de kwaliteit. Er staat een 
organisatie met een duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden 
van de verschillende geledingen. Dit maakt sturing op de uitvoering 
van het ondersteuningsplan en de daarin genoemde ambities en 
doelstellingen mogelijk. Hierom beoordelen wij de kwaliteit op deze 
standaard als Voldoende. 
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Systeem van kwaliteitszorg draagt bij aan realisatie wettelijke 
opdrachten 
Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan zijn visie 
en ambities geformuleerd met "het verlangen naar meer inclusief 
onderwijs" en "het dekkend netwerk" als belangrijkste onderwerpen. 
Verder beschrijft het ondersteuningsplan het beleid en de afspraken 
die binnen het samenwerkingsverband en met de schoolbesturen en 
scholen zijn gemaakt. Per onderdeel zijn hier ontwikkeldoelen aan 
gekoppeld. In jaarplannen, Berséba-breed en per regio, wordt 
concreter invulling gegeven aan de afspraken uit het 
ondersteuningsplan. Door de koppeling van de jaarplannen en 
regioplannen blijven centraal beleid en decentrale uitwerking goed 
met elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor de dataverzameling. Elke 
regio verzamelt data, zowel kwantitatief als kwalitatief, maar 
ook Berséba-breed brengt het samenwerkingsverband 
ontwikkelingen in kaart. 
Er ligt dus een stevige basis om de lat een stukje hoger te leggen en 
concrete(re) en ambitieuze(re) doelen te formuleren. En dan minder 
gericht op de processen, want die staan en zijn solide. Voor de 
volgende ondersteuningsplanperiode, die ingaat in 2023, kan het 
samenwerkingsverband de doelen en beoogde resultaten meer 
formuleren in termen van effecten voor de leerling: waar moeten alle 
inspanningen van het samenwerkingsverband en de aangesloten 
schoolbesturen toe leiden voor leerlingen? 
 
Effectieve taakverdeling om landelijk te sturen op regionale behoeften 
De keuze voor de bestuurlijke inrichting en de inrichting van de 
organisatie in vier regio's is naar onze mening effectief. Een 
eenhoofdige raad van bestuur vormt samen met regiomanagers het 
management van het samenwerkingsverband. Deze inrichting en 
taakverdeling heeft in onze ogen in belangrijke mate bijgedragen aan 
de waardering Goed voor het dekkend netwerk van voorzieningen. De 
regiomanagers kennen hun regio zo goed, dat beleid gebaseerd kan 
worden op hun input uit de regio's maar ook dat gemaakte afspraken 
direct via de regiomanagers gecommuniceerd kunnen worden naar de 
regio's. 
De raad van toezicht die toezicht houdt op de uitvoering van het 
beleid kan zonder last of ruggespraak zijn werk doen. Inmiddels is 
slechts nog een lid van de rvt verbonden aan een van de aangesloten 
schoolbesturen. 
 
Scherpere keuzes ook op financieel vlak mogelijk 
Het bestuur heeft een duidelijk financieel kader. Ook heeft het goed 
zicht op de risico’s en zijn voor deze risico’s beheersmaatregelen 
opgenomen. Daarbij wordt de risicobeheersing ook jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een aandachtspunt is dat in het 
jaarverslag de financiële buffer als enige beheersmaatregel wordt 
genoemd en in de meerjarenbegroting een breder palet aan 
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beheersmaatregelen wordt weergegeven. 
Daarnaast heeft het bestuur een deugdelijke meerjarenbegroting. 
Deze begroting kan nog winnen aan beleidsrijkheid door duidelijker 
aan te geven wat de beleidsmatige keuzes zijn en welke impact dat op 
de verdeling van de middelen heeft. Wat daarbij kan helpen is om te 
starten vanuit doelen over bijvoorbeeld de instroom in het speciaal 
onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo) of de gewenste 
resultaten voor de middelen die naar de scholen gaan. Het koppelen 
van middelen aan doelen biedt een goede basis om te evalueren of 
het beleid ook het gewenste effect heeft gehad. 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Het samenwerkingsverband geeft samen met de aangesloten 
schoolbesturen en scholen succesvol uitvoering aan het 
ondersteuningsplan. Opvallend positief is de professionele en op 
samenwerking gerichte kwaliteitscultuur. Ook de financiële positie van 
Berséba is op orde en vanuit het bestuur wordt daar ook op gestuurd. 
Op onderdelen zien we dat de sturing en uitvoering scherper moet en 
kan, maar dit staat een Voldoende oordeel niet in de weg. 
 
Wat op papier staat, is zichtbaar in de praktijk 
De visie, ambities en ontwikkeldoelen die Berséba zich gesteld heeft 
zijn in de hele organisatie en bij de scholen zichtbaar en voelbaar. 
'Samen' is ook echt samen: binnen het samenwerkingsverband, 
tussen de scholen onderling, scholen en samenwerkingsverband en 
binnen de scholen tussen ouders, leerlingen en school. Hier is de 
laatste jaren ook veel aandacht naar uitgegaan. Iets dat het 
samenwerkingsverband moet koesteren en onderhouden, maar ook 
wel wat los kan laten om meer te sturen op de resultaten van het 
beleid. 
 
Sturing door het samenwerkingsverband tot in de scholen 
Onder andere door de verificaties op een aantal aangesloten scholen 
zien we dat het samenwerkingsverband actief stuurt op uitvoering van 
het beleid en de afspraken uit het ondersteuningsplan. De afspraken, 
bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor extra ondersteuning zoals 
ambulant begeleiders, de jaarlijkse spiegelgesprekken door de 
regiomanagers met de scholen en schoolondersteuningsprofielen 
(sop's) zijn goed bekend bij de scholen. Het samenwerkingsverband 
neemt scholen op momenten wel erg bij de hand, waardoor het risico 
bestaat van afhankelijkheid, zelfs op punten waar het schoolbestuur 
verantwoordelijk is voor de sturing en uitvoering. Er ligt een mooie 
uitdaging om te zoeken naar een goede balans tussen de verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband 
enerzijds en die van scholen en schoolbesturen anderzijds. Zonder dat 
het samenwerkingsverband het zicht verliest op wat nodig is aan 
passend onderwijs op de scholen. 
 
Onderdelen die scherper moeten 
Er is een duidelijke rolverdeling tussen raad van toezicht en het 
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bestuur, vastgelegd in een intern toezichtkader. Het verslag van de 
raad van toezicht moet echter op twee punten beter. Daarvoor geven 
we herstelopdrachten. De eerste is dat in het verslag van de raad van 
toezicht duidelijker moet worden aangeven welke resultaten het 
toezicht heeft opgeleverd (Continuïteitsparagraaf, artikel 4, vierde lid 
van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs). De focus in het verslag 
ligt nu vooral nog op onderwerpen die zijn besproken. 
Het tweede is dat de raad van toezicht dient aan te geven hoe het 
toezicht houdt op de doelmatige besteding van middelen (artikel 17c, 
eerste lid onder c, WPO). De raad van toezicht geeft nu aan dat niet is 
gebleken dat middelen ondoelmatig zijn besteed. De vereiste 
aanvulling zit erin dat wordt aangegeven hoe en met welke criteria of 
normen dat is vastgesteld. Daarvoor is nodig dat er een verbinding 
wordt gemaakt tussen de inhoudelijke doelen en de middelen die 
daaraan zijn besteed. 

De raad van toezicht is werkgever van het bestuur. Met het opstappen 
van de bestuurder en het proces daar omheen heeft de raad van 
toezicht verschillende inzichten opgedaan. Dit heeft geleid tot 
gesprekken binnen de raad, maar ook tussen de raad en het 
management en de ondersteuningsplanraad (opr). Die laatste was 
graag eerder betrokken geweest of op zijn minst op de hoogte gesteld 
van de ontstane situatie. Wij vertrouwen erop dat de raad van toezicht 
met de interim-bestuurder, het management en de opr nog eens zal 
reflecteren op het proces en waar nodig lering trekt uit de situatie. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de kwaliteit op deze standaard als Voldoende. Het 
samenwerkingsverband voert zowel zelf als met behulp van externen 
evaluaties uit op de uitvoering van het beleid, verantwoordt zich 
hierover en voert hierover de dialoog. We zien net als het bestuur 
ruimte voor verbetering en onderschrijven de stappen die het bestuur 
hiervoor al heeft gezet. 
 
Goede voorbeelden laten zien en gebruiken 
Het bestuur evalueert het beleid op verschillende manieren en oogst 
mooie resultaten. Daarnaast is het financieel beheer op orde en maakt 
het bestuur stappen in het verbeteren van de financiële 
verantwoording. De uitdaging is om juist ook de verbinding te leggen 
tussen het effect van het beleid en de inzet van de financiële 
middelen. 
 
De meerjarenbegroting laat zien dat er een levend systeem van 
risicobeheersing is. In het jaarverslag 2020 wordt geen 
verantwoording gegeven over de resultaten van die risicobeheersing. 
In het conceptjaarverslag van 2021 wordt daar wel op gereflecteerd. 
Dat is een goede verbetering. 
Wat wel ontbreekt in het jaarverslag is het effect dat met de inzet van 
de middelen voor passend onderwijs is bereikt. Er wordt aangegeven 
welke activiteiten zijn ondernomen. De aanvullende stap is om aan te 
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geven wat die activiteiten hebben opgeleverd. Daarbij helpt het als 
ook in de meerjarenbegroting doelen of gewenste resultaten zijn 
geformuleerd. Dan is ook snel inzichtelijk of de doelen en gewenste 
resultaten ook zijn bereikt en of bijsturing nodig. Het 
samenwerkingsverband is bezig om deze verantwoording te 
versterken en dat is een ontwikkeling die wij aanmoedigen. 
 
Verbeteren van de inhoudelijke verantwoording is opdracht voor 
iedereen 
Het samenwerkingsverband realiseert veel en ook op de scholen 
gebeurt veel goeds op het gebied van passend onderwijs. Beide 
kunnen in de verantwoording van het samenwerkingsverband nog 
meer met elkaar in verband verbracht worden. Hiervoor is het nodig 
dat schoolbesturen zich naar het samenwerkingsverband 
verantwoorden over de resultaten van het onderwijs aan leerlingen 
met extra ondersteuning. Dit is iets wat schoolbesturen ook moeten 
doen vanuit hun verantwoordelijkheid voor verantwoording over de 
onderwijskwaliteit. In de jaarverslagen van de schoolbesturen waar 
wij verificaties op scholen hebben uitgevoerd, kwam dit nog 
onvoldoende terug. Deze slag hoeft niet veel extra's te kosten voor 
schoolbesturen, omdat de informatie op schoolniveau voorhanden 
was. De scholen waar wij zijn geweest konden goed aangeven hoeveel 
en welke leerlingen extra ondersteuning ontvingen, welke 
ondersteuning was ingezet en met welk resultaat. Ook konden 
scholen bijvoorbeeld laten zien dat (mede) door de inzet van het 
samenwerkingsverband de verwijzingen naar het sbo of so waren 
gedaald. 
Het bestuur neemt de tijd voor een zorgvuldige evaluatie van het 
huidige ondersteuningsplan en stelt uiterlijk 1 mei 2023 een nieuw 
plan vast. Ook in dat nieuwe ondersteuningsplan moet het bestuur 
aangeven wat de behaalde resultaten zijn van het onderwijs aan 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Een mooie opgave om 
dit het komende jaar in kaart te brengen en als startpunt te nemen 
voor de komende vier jaar. 
 
Dialoog tussen verschillende geledingen kan kritischer en meer gericht 
op inhoud en resultaat 
Het is wettelijk vastgelegd dat de raad van toezicht (rvt) twee maal per 
jaar overleg voert met de ondersteuninsplanraad (opr) (artikel 17c, 
vijfde lid, WPO). Omdat dit nu slechts een keer in de twee jaar gebeurt, 
krijgt het bestuur de opdracht om dit te herstellen. Ook 
inhoudelijk kan deze dialoog beter worden benut. Beide partijen 
kunnen het gesprek gebruiken om hun taak beter uit te voeren en bij 
te dragen aan de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband. De rvt moet de input van de opr gebruiken 
ten behoeve van de kritische dialoog met de raad van bestuur. De opr 
kan leren van het perspectief dat de rvt heeft op het 
samenwerkingsverband en het functioneren van het bestuur. 
 
In zijn algemeenheid kan de dialoog tussen de raad van bestuur en 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
Het verslag van de raad van toezicht 
in het jaarverslag vertoont 
tekortkomingen: 
- de raad van toezicht geeft in zijn 
verslag niet aan welke resultaten zijn 
handelen heeft opgeleverd 
(Continuïteitsparagraaf, artikel 4, 
vierde lid van de Rjo); 
- de raad van toezicht legt 
onvoldoende verantwoording af 
over hoe hij toezicht houdt op de 
doelmatige besteding van de 
middelen (artikel 17c, eerste lid 
onder e, WPO). 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
inhoud van het verslag van de raad 
van toezicht voldoet aan de 
wettelijke eisen. Dat betekent dat 
- de rvt in het verslag aangeeft welke 
resultaten hij heeft bereikt met zijn 
handelen, 
- de rvt zich verantwoordt over hoe 
hij heeft toegezien op de doelmatige 
besteding van de middelen. 
 
Wij verwachten dat het bestuur dit 
herstelt in het jaarverslag over 2022. 

 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit oppakt en komen hier niet actief 
op terug. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
Het overleg tussen de raad van 
toezicht en de 
ondersteuningsplanraad is niet twee 
keer per jaar georganiseerd en 
uitgevoerd (artikel 17c, vijfde lid, 
WPO). 

 
Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de raad van toezicht ten minste twee 
keer per jaar overleg pleegt met de 
ondersteuningsplanraad. 

 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit oppakt en komen hier niet actief 
op terug. 

raad van toezicht meer gericht zijn op de beoogde en behaalde 
resultaten van het samenwerkingsverband. De voorbereiding op een 
nieuw ondersteuningsplan en de (vaste) aanstelling van een nieuwe 
bestuurder kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We houden voor dit bestuur de reguliere termijn aan van vier jaar. Dat 
betekent dat we het bestuur in principe over vier jaar weer 
onderzoeken. 
 
Voor enkele wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken voldoende te waarborgen en te 
verbeteren. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband en de bestuurlijke kwaliteitszorg. 
 
Allereerst willen hier graag vermelden dat wij als Berséba het gehele 
proces als bijzonder prettig hebben ervaren. Er was voor alle 
geledingen voldoende ruimte om hun verhaal toe te kunnen lichten. 
We herkennen ons in de weergave zoals die in het rapport is 
opgenomen en we hebben de gesprekken die zijn gevoerd ervaren als 
constructief en ook als stimulerend. 
 
We beschouwen het rapport als een objectieve bevestiging dat we 
binnen Berséba met elkaar er in hoge mate in slagen om passend 
onderwijs te bieden aan alle leerlingen uit onze achterban. Het 
bestuur is trots op alle collega’s die, in soms moeilijke 
omstandigheden, zich iedere dag inspannen om passende 
ondersteuning te bieden aan leerlingen: zowel op reguliere scholen, 
speciale scholen als bij de organisatie van Berséba zelf. We 
beschouwen de conclusies als een bemoediging voor het zetten van 
de volgende stappen. Want ook daar geeft dit rapport handvatten 
voor: er zijn punten die nog beter kunnen. En het is ook nodig om 
daaraan te werken want de omstandigheden waarin we ons werk 
doen worden eigenlijk alleen maar lastiger. De effecten van het tekort 
aan onderwijspersoneel vormt bijvoorbeeld één van de uitdagingen 
waar we met elkaar voor staan en die de context van ons werk 
beïnvloedt. 
Wat dat betreft kwam dit onderzoek op een mooi moment: we zijn 
immers druk bezig met het maken van een nieuw ondersteuningsplan. 
Daarin willen we de gegeven feedback dan ook verwerken zodat we 
de komende jaren door kunnen bouwen op het stevige fundament dat 
er ligt en verder kunnen verbeteren waar dat nodig en mogelijk is. 
 
Tenslotte nog één opmerking: wij zijn een reformatorisch 
samenwerkingsverband. In al onze taken weten wij ons afhankelijk 
van de Heere God en we zijn daarom ook Hem dank verschuldigd als 
ons werk wordt gezegend. Ook op deze plaats willen we dat dan ook 
graag benoemen. Ook in de komende jaren willen we als 
samenwerkingsverband in die afhankelijkheid onze 
verantwoordelijkheid nemen in ons dagelijkse werk: het bieden van 
passende ondersteuning aan al onze leerlingen. 
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