
Onderwijsinspectie 
S(t)imuleert !

Hoezo simulatie ?

Een simulatie houdt in dat de 
inspectie een kwaliteitsonder-
zoek nabootst, ook al is het 
samenwerkingsverband Kop 
van Noord Holland PO nog 
niet volledig ingericht. Het 
doel daarvan is tweeledig:
•  Het stimuleren van de 

ontwikkeling van een swv. 
Doordat het kwaliteitson-
derzoek wordt nagebootst, 
wordt een beeld geschetst 
van de ontwikkeling van dat 
moment, afgezet tegen het 
waarderingskader van de 
inspectie

•  Toezicht houden op de 
ontwikkeling van het swv: 
zowel inhoudelijk als op 
de totstandkoming van de 
rechtspersoon en de in-
spraak door de ondersteu-
ningsplanraad.

Natuurlijk toetst de inspec-
tie zelf in deze eerste ronde 
langs alle samenwerkingsver-
banden ook haar eigen toe-
zichtkader en de normeringen 
die daarin zijn gehanteerd.

De twee stappen van deze 
simulatie zien er als volgt uit:
1)  Voorbereiding door een 

analyse van de beschik-
bare documenten, zoals 
statuten, het ondersteu-
ningsplan, de website en 
de beschikbare kengetallen

2)  De uitvoering van het on-
derzoek op locatie.

Presentatie
Het dagelijks bestuur en de 
coördinator hebben op 15 mei 
j.l. een presentatie van het 

ondersteuningsplan verzorgd. 
De drie aanwezige inspec-
teurs spraken vervolgens met 
ouders, leerkrachten, opraad. 
Daarnaast werd met verte-
genwoordigers van gemeen-
ten, zorgsector en voortgezet 
onderwijs gesproken. Het 
swv zorgde voor een zo breed 
mogelijke vertegenwoordiging 
uit het werkveld van passend 
onderwijs. Ten slotte is ook 
gesproken met betrokkenen 
uit het speciaal basisonder-
wijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs.

De onderzoeksdag is afge-
sloten met een bespreking 
van de eerste bevindingen 
met het dagelijks bestuur. De 
inspecteurs gaven in dit nage-
sprek aan, vertrouwen in de 
ontwikkeling te hebben. Een 
paar punten die volgens de 
inspectie in dit nieuwe school-
jaar zeker aandacht vragen 
van het samenwerkingsver-
band:

•  De communicatie met leer-
krachten en ouders. Deze 
KopKrant komt namelijk 
slechts beperkt bij ouders 
terecht

•  De diverse soorten thuis-
zitters: hebben wij hen wel 
goed in beeld?

•  De krimp in de regio van het 
swv en de beperkte massa 
voor de SO-voorzieningen

•  De ontwikkeling van de 
kwaliteitszorg

•  Het klein houden van de 
doelen voor de scholen-
groepen voor dit school-
jaar. Succeservaringen zijn      

belangrijk  en de verwach-
tingen zijn immers hoog!

Bij het schrijven van deze bij-
drage valt het conceptverslag 
op mijn bureau. Binnen vier 
weken reageren, waarna het 
aan de openbaarheid wordt 
prijs gegeven. Ik had al een 
deadline over twee dagen….
mijn vakantie! Toch het rap-
port nog maar even doorne-
men of alles goed begrepen 
is.

PO

De inspecteurs gaven 
in dit nagesprek aan, 
vertrouwen in de ont-
wikkeling te hebben. 

Andrew Albers, coördinator


