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De Inspectie van het Onderwijs voerde op 10 en 15 maart 2016 een
kwaliteitsonderzoek uit bij 'Stichting Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe' (hierna
samenwerkingsverband Zeeluwe). Binnen de gemeenten Nijkerk, Putten,
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Zeewolde en Epe vormen 41
schoolbesturen met in totaal 131 vestigingen gezamenlijk het
samenwerkingsverband. Het ging de inspectie tijdens het
kwaliteitsonderzoek om het toezichthouden op en het stimuleren van de
ontwikkeling van het samenwerkingsverband. De kwaliteit van het
samenwerkingsverband en de naleving van wet- en regelgeving komen beide
aan de orde in dit rapport van bevindingen.

Risicogericht toezicht
Het inspectietoezicht op de samenwerkingsverbanden is met ingang van 1
augustus 2015 risicogericht. Bij risicogericht toezicht onderzoekt de inspectie
een samenwerkingsverband alleen als dat verband wellicht risico’s loopt vanuit
zijn context. Tot die context rekent de inspectie de kenmerken van een
samenwerkingsverband waarop het bestuur van het verband zelf weinig of geen
directe invloed heeft, maar waarmee het wel terdege rekening moet houden. Te
denken is aan financiële verevening, demografische krimp, opvallende
verzuimcijfers, kwaliteitstekorten van de scholen binnen het
samenwerkingsverband. Bij de risicobepaling betrekt de inspectie ook
aandachtspunten uit het kwaliteitsonderzoek bij het samenwerkingsverband in
het schooljaar 2014/2015 en al dan niet terechte signalen over het functioneren
van het samenwerkingsverband of de aangesloten scholen. De inspectie ontving
signalen over het samenwerkingsverband die gaan over de bestuurlijke
patstelling over de te volgen koers en van een raad van toezicht die niet bij
machte was om haar rol te vervullen.

Nadat een samenwerkingsverband op grond van deze kenmerken voor een
kwaliteitsonderzoek is geselecteerd, beperkt de inspectie omvang en inhoud van
dat onderzoek tot een werkwijze die past bij de ontwikkeling van dat
samenwerkingsverband (‘maatwerk’). Dit maatwerkonderzoek kan leiden tot het
signaleren van eventuele tekorten, maar ook tot informatie over wat goed is en
wat (nog) beter kan.

Werkwijze onderzoek
Aan het onderzoek ging risicobepaling vooraf in de vorm van een kennisanalyse
bij alle 152 samenwerkingsverbanden. Als een samenwerkingsverband risico’s
liet zien bij de kennisanalyse, volgde een expertanalyse.

INLEIDING1
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Het onderzoek op locatie vond plaats tijdens twee dagen; de eerste
onderzoeksdag was onderdeel van de expertanalyse en leidde tot de
onderzoeksagenda voor de tweede onderzoeksdag. Bij het opstellen van die
agenda is de inspectie tevens nagegaan of er (interne of externe)
verantwoordingsdocumenten van het samenwerkingsverband beschikbaar zijn.
De volgende documenten heeft de inspectie betrokken:
• Conceptondersteuningsplan met bijlagen en uitwerkingsnotities (versie 4,

d.d. 26 januari 2016);
• Jaarverslag Zeeluwe 2015 (versie 3, maart 2016);
• Checklist en voorbeeldfoto Nijkerk (d.d. 16 maart 2016);
• Reactie vragen inspectie over jaarverslag 2015 (d.d. 29 maart 2016);
• Samenvatting lokale gesprekken februari 2016 (zonder datum).

Onderzoeksdag 1: rondetafelgesprekken
Op de eerste dag van het onderzoek, 10 maart 2016, voerde de inspectie
rondetafelgesprekken met vijf ouders, twee leraren en vijf intern begeleiders/
ondersteuningscoördinatoren, vier schooldirecteuren en één schoolbestuurder.
Tijdens deze gesprekken verzamelde de inspectie informatie over de (eerste)
ervaringen die genoemde gesprekspartners met het samenwerkingsverband
hebben. Deze gesprekken waren medebepalend voor de inrichting van de
tweede onderzoeksdag.

Onderzoeksdag 2: onderzoek bij het samenwerkingsverband
Op 15 maart 2016 voerde de inspectie gesprekken met een vertegenwoordiging
van het bestuur en het management. Onderwerpen van die gesprekken waren
de volgende aspecten van het functioneren van het samenwerkingsverband:
• het dekkend ondersteuningsaanbod;
• de ondersteuningstoewijzing;
• de thuiszittersaanpak;
• de kwaliteitszorg en het intern toezicht;
• de financiën;
• de interne en externe communicatie.

Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het
bestuur en het management van het samenwerkingsverband.

Toezichtkader
De inspectie baseert zich bij dit kwaliteitsonderzoek op het toezichtkader
samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een
waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het
samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Het document is te vinden
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op www.onderwijsinspectie.nl.

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 staat de hoofdlijn van de bevindingen uit het onderzoek (2.1),
gevolgd door een toelichting (2.2). De bevindingen over de naleving van de
wettelijke voorschriften geeft de inspectie in dat hoofdstuk weer in een
afzonderlijke paragraaf (2.3). Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd
gezag.
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Samenwerkingsverband Zeeluwe heeft een ongunstige start van passend
onderwijs gehad. Een gebrek aan schoolbestuurlijke samenwerking en een
weinig slagvaardige organisatie van het samenwerkingsverband hebben de
inhoudelijke ontwikkeling van passend onderwijs belemmerd. Signalen die we
vanaf medio 2015 ontvingen en daarop volgende voortgangsgesprekken van de
inspectie met het samenwerkingsverband gaven aanleiding om dit
kwaliteitsonderzoek uit te voeren. De voorafgaande periode heeft een
bestuurlijke herinrichting plaatsgevonden. Momenteel heeft het
samenwerkingsverband een interim directeur-bestuurder en een nieuw,
compacter bestuur met een onafhankelijk voorzitter. Deze nieuwe bestuurlijke
inrichting is formeel gestart op 1 januari 2016. Onder leiding van de
huidige directeur-bestuurder ad interim stelde het samenwerkingsverband een
nieuw conceptondersteuningsplan op. Ten tijde van het kwaliteitsonderzoek is de
vaststellingsprocedure daarvan nog gaande.

Om uit de bestuurlijke impasse van de voorgaande periode te geraken, maakt
het nieuwe bestuur uitdrukkelijk de keuze voor het schoolmodel als
verdeelmodel van de middelen. Daarbij krijgen de individuele schoolbesturen
een grote verantwoordelijkheid voor het realiseren van ondersteuning en lokale
samenwerking. Het samenwerkingsverband zet vooral in op een duidelijke lijn
van verantwoording van de inzet van middelen door de schoolbesturen.
Schoolbesturen dragen zorg voor een dekkend netwerk, behoud van expertise
uit het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so), toeleiding
tot het sbo en so, de afstemming met jeugdhulp en een uitwerking van het
terugplaatsingsbeleid.

Gezien de omvang van het gebied, initieerde het samenwerkingsverband in acht
subregio's gesprekken met schoolbestuurders over de consequenties van het
nieuwe ondersteuningsplan. Nu is het aan de schoolbesturen om de doelen voor
passend onderwijs te realiseren. Het lokaal inrichten van het dekkend netwerk,
de gewenste basisondersteuning en de lichte ondersteuningsstructuur zijn
belangrijke agendapunten voor lokaal overleg. Ook de concrete procedure voor
toeleiding naar extra ondersteuning ontwikkelt het samenwerkingsverband
decentraal.

Het samenwerkingsverband heeft als belangrijke ontwikkelopdracht om een
monitor in te richten en gemeenschappelijke normen te stellen bij de doelen en

BEVINDINGEN2
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de verantwoording van inzet van middelen. Zowel de uitgangssituatie als het
einddoel waar het samenwerkingsverband over vier jaar wil staan, zijn niet
helder. De nu verzamelde informatie over de beginsituatie in een format van het
samenwerkingsverband, levert weinig zicht op concrete gemeenschappelijke
voornemens, doelen en aanpak. Daarnaast constateren we verschil in tempo van
de noodzakelijke ontwikkeling tussen besturen en subregio's. Voor het
samenwerkingsverband is de vraag relevant naar de consequenties bij
onvoldoende ontwikkeling. Tevens roept de decentrale ontwikkeling vragen op
naar doelmatigheid en naar voldoende gelijkheid in de behandeling van
ondersteuningsbehoeften. De stap naar een gezamenlijke, lokale
ontwikkelagenda lijkt soms een grote; één subregio benoemt bijvoorbeeld zelf in
de 'luierfase' te zitten. De huidige fase van de ontwikkeling met een in opzet
nieuw en globaal ondersteuningsplan, kenmerkt zich vooral door het feit dat de
verschillende betrokkenen hun rol in het realiseren van passend onderwijs nog
moeten vinden en uitwerken. De inspectie is van oordeel dat er risico's bestaan
voor een kwalitatief onvoldoende uitvoering van het nieuwe ondersteuningsplan
en het waarborgen van de gewenste monitoring en sturing vanuit het
samenwerkingsverband.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de bevindingen, gerelateerd aan het
waarderingskader.

Dekkend ondersteuningsaanbod
De inspectie kan niet beoordelen of het samenwerkingsverband al het mogelijke
doet om passende ondersteuningsvoorzieningen te organiseren voor leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben. Deze verantwoordelijkheid belegt het
samenwerkingsverband bij de afzonderlijke schoolbestuurders. Hoewel het
samenwerkingsverband een inventarisatie uitzette, levert dat onvoldoende zicht
op of de schoolbestuurders een dekkend netwerk weten te realiseren of hoe zij
daar naartoe werken. Hetzelfde geldt voor het behoud van de so-expertise.
Omdat de afspraken vanuit het tripartiete akkoord niet tijdig zijn gemaakt, vindt
de verplichte afname van so-expertise nog een extra jaar plaats. Hoe het
behoud van expertise na dat jaar wordt geborgd, moeten de afzonderlijke
schoolbesturen nog uitwerken. Een aanzienlijke groep van zo'n honderd
leerlingen bezoekt een school voor speciaal onderwijs buiten de regio van het
samenwerkingsverband. Als aandachtspunt voor het samenwerkingsverband
zien wij het maken van afspraken over het waarborgen van deelname aan deze
scholen in de toekomst.
De inspectie heeft geen concrete aanwijzing dat er op dit moment leerlingen
verstoken blijven van passende ondersteuning, verwijtbaar aan het

Toelichting2.2
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samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft echter onvoldoende
zicht of de schoolbesturen de komende jaren, waarin de verevening van ruim
twee miljoen euro (18% van het ondersteuningsbudget) plaats zal hebben, alle
leerlingen van passende ondersteuning kunnen blijven voorzien. De
schoolbesturen moeten dit nog uitdenken en hebben hiertoe een voorzichtige
eerste stap gezet. Het beleid in het conceptondersteuningsplan voorziet er
onvoldoende in dat het samenwerkingsverband sturing geeft aan deze
ontwikkeling en hier zicht op zal verkrijgen.

Ondersteuningstoewijzing
Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is aangevraagd, dan handelt het
samenwerkingsverband deze aanvraag gewoonlijk ruim binnen de wettelijk
voorgeschreven termijn af. Wanneer dit niet lukt, kan het
samenwerkingsverband aantonen dat dit niet verwijtbaar is aan het (handelen
van het) samenwerkingsverband. Bij aanvragen voor een
toelaatbaarheidsverklaring speelt het steunpunt van het samenwerkingsverband
een centrale rol. In het voortraject is er altijd al iemand van het steunpunt
betrokken, waardoor het verband de aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverklaring zelf vlot in behandeling kan nemen. In het nieuwe
conceptondersteuningsplan komt het steunpunt niet meer voor. De
schoolbesturen moeten de toeleiding tot extra ondersteuning zelf gaan
organiseren, inclusief het deskundigenadvies. Het samenwerkingsverband doet
dan een procedurele check en kent de toelaatbaarheidsverklaring al dan niet
toe. De inspectie constateert dat het samenwerkingsverband de wettelijke
voorschriften met betrekking tot het deskundigenadvies goed in beeld heeft,
maar deze niet altijd naleeft. Zo troffen we in de dossiers ook
deskundigenadviezen aan van twee dezelfde type deskundigen, bijvoorbeeld
twee orthopedagogen. De inspectie heeft het bestuur opgedragen de
voorschriften met betrekking tot het deskundigenadvies na te leven.

Voorkomen schoolverzuim en thuiszitters
Het samenwerkingsverband bevordert dat alle leerplichtige leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, ingeschreven staan bij een school en
daadwerkelijk onderwijs volgen. Het samenwerkingsverband toont aan dat het
alsnog bestaand schoolverzuim door deze leerlingen buiten zijn invloedsfeer ligt
en niet voorzienbaar was. Hiertoe stelde het verband samen met leerplicht, het
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (vo) van dezelfde regio en het
Reformatorisch samenwerkingsverband primair onderwijs (po) een
thuiszittersprotocol op. In dit protocol, als ook in het
conceptondersteuningsplan, is de doorzettingsmacht belegd. Wanneer een
schoolbestuur niet voorziet in een passend aanbod voor een leerling, bepaalt de
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directeur-bestuurder na consultatie met de commissie onderinstroom en na
goedkeuring van het bestuur, waar de leerling wordt geplaatst. Het bestuur van
Zeeluwe onderzoekt actief hoe het meer leerlingen kan opvangen binnen het
onderwijs. Hiertoe heeft de bestuurder bij leerplicht inzage in de afgegeven
ontheffingen van de leerplicht opgevraagd en onderzoekt hij de mogelijkheden
voor een onderwijsaanbod voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen binnen
de regio van Zeeluwe.
Het lijkt erop dat het samenwerkingsverband alle individuele verzuimende/
thuiszittende leerlingen in beeld heeft. Ook voert het
samenwerkingsverband waar nodig de regie bij het terugleiden naar het
onderwijs. Waar nodig betrekt het daarbij ketenpartners. Ten tijde van het
kwaliteitsonderzoek kende het samenwerkingsverband twee thuiszittende
leerlingen, die na bemoeienis van de directeur-bestuurder recent weer naar
school zijn geleid.

De kwaliteitszorg en het intern toezicht
Het bestuur kiest voor het zoveel mogelijk verdelen van de middelen over de
schoolbesturen en het beleggen van zoveel mogelijk taken en bevoegdheden bij
de schoolbesturen. Daarbij ziet het bestuur als voornaamste rol voor het
samenwerkingsverband het volgen en toetsen van de keuzes die de
schoolbesturen maken en de bijbehorende resultaten. Deze keuze stelt hoge
eisen aan de verantwoording van schoolbesturen aan het
samenwerkingsverband, en aan het stellen van een kader van waaruit het
bestuur de informatie van schoolbesturen beoordeelt. De inspectie ziet dat beide
elementen, dus verantwoording en concreet kader, onvoldoende zijn uitgewerkt
om te verwachten dat het bestuur in control raakt. Zo ontbreken bijvoorbeeld de
eisen waaraan de informatie van de schoolbesturen moet voldoen. Het
jaarverslag 2015 laat zien dat deze eisen nodig zijn. Daaruit blijkt dat de
kwaliteit en diepgang van de informatie die de schoolbesturen aanleveren
wisselt en het jaarverslag onvoldoende inzicht geeft over de realisatie van
gestelde doelen.

Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar het
ondersteuningsplan vast. Daarvoor vertaalt het de beleidsdoelstellingen naar
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (inclusief bekostigingsaspecten) en
voert daarover op overeenstemming gericht overleg (oogo) met burgemeester
en wethouders van de desbetreffende gemeenten en met het
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs dat samenvalt met de regio van
het eigen samenwerkingsverband. Wat ontbreekt, is het in overleg met
belanghebbenden vaststellen van acceptabele normen voor die resultaten. Dat
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maakt het voor de schoolbesturen nog onduidelijk wat het verband precies van
hen verwacht.
Het bestuur wil planmatig en doelgericht werken en stelt daarbij jaarplannen op.
Het jaarplan voor dit schooljaar is echter gesteld in activiteiten, niet in doelen.
Daarmee is het niet duidelijk waar het bestuur aan het einde van het schooljaar
wil staan.

Voor de evaluatie van het gevoerde beleid verzamelt het samenwerkingsverband
jaarlijks, aan de hand van vastgestelde procedures en instrumenten, ten minste
gegevens over de toewijzing van de extra ondersteuning die leerlingen nodig
hebben en de plaatsing van deze leerlingen. De ondersteuningsprofielen van de
deelnemende scholen aan het samenwerkingsverband zijn beschikbaar. Het
samenwerkingsverband stelt zich jaarlijks op de hoogte van de ervaringen van
de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening. Hierbij maakt het
bestuur gebruik van kwaliteitssystemen van de schoolbesturen, bijvoorbeeld om
na te gaan of ouders, leerlingen en leraren tevreden zijn over de geboden extra
ondersteuning. Het samenwerkingsverband geeft niet aan waar de metingen
zich inhoudelijk op moeten richten en stelt ook hier geen eisen aan de kwaliteit
van de informatie. Het bestuur wil uit de geplande evaluaties conclusies trekken
voor de kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn. Het bestuur laat
echter niet zien dit ook te doen. Zo zien we de bevindingen in het
jaarverslag 2015 niet terug in doelen voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de
eerste regionale gesprekken, waarvan we de uitkomsten niet zien verwerkt in
het conceptondersteuningsplan. Op basis van de conclusies uit de evaluaties
werkt het samenwerkingsverband dus onvoldoende jaarlijks beargumenteerd,
doelgericht en aan de hand van een plan aan verbeteractiviteiten.

Het bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens de wettelijke
voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording af aan de intern
toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden. Het bestuur informeert zijn
omgeving en verantwoordt zich onder andere in het jaarverslag over de
resultaten op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze. Het bestuur
overlegt periodiek met de ondersteuningsplanraad en legt besluiten voor
conform geldende wet- en regelgeving.

Financiën
Door het ontbreken van een concreet kader voor verantwoording door
schoolbesturen kan niet geconcludeerd worden dat het samenwerkingsverband
de financiële middelen voor extra ondersteuning doelmatig inzet. Het
samenwerkingsverband werkt met een meerjarenbegroting waarin het zijn
beleid uit het ondersteuningsplan herkenbaar heeft vertaald in gekwantificeerde
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doelstellingen. De meerjarenbegroting is vertaald in een begroting op jaarbasis.
Minstens een keer per jaar toetst het samenwerkingsverband de realisatiecijfers
aan de begroting, analyseert de verschillen en past zo nodig de
meerjarenbegroting en/of de jaarbegroting aan.

Interne en externe communicatie
De zorg voor een netwerkoverleg met zorgaanbieders, gemeenten en het
onderwijs en het maken van afspraken met gemeenten in de regio die leiden tot
passende onderwijs(jeugdzorg)arrangementen belegt het
samenwerkingsverband bij de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband heeft
geen actueel beeld van de onderwijs(jeugdzorg)arrangementen en monitort de
behoeften in de regio niet. Dit moeten de schoolbesturen doen. Het
samenwerkingsverband heeft beperkt zicht op de mate waarin de
schoolbesturen hier invullen aan geven en de concrete resultaten daarvan.

Opmerking naar aanleiding van de bestuursreactie op het conceptrapport (zie
hoofdstuk 3)
De inspectie ontving na de datum van het kwaliteitsonderzoek het definitieve
ondersteuningsplan 2016-2020 van Zeeluwe. De inspectie constateert dat er in
het definitieve ondersteuningsplan een aantal zaken is verbeterd die ten tijde
van het kwaliteitsonderzoek nog onvoldoende waren ontwikkeld. Voorbeelden
hiervan zijn: sturing op het dekkend netwerk via de voorgenomen jaarlijkse
gesprekken met schoolbesturen van speciaal onderwijs scholen buiten de regio
waar leerlingen vanuit de regio van Zeeluwe naartoe gaan, een concrete
uitwerking van deskundigheid die schoolbesturen voor hun leerlingen
beschikbaar moeten hebben met daarbij ook consequenties voor het niet
organiseren van de deskundigheid, en de voortzetting van de gesprekken met
schoolbesturen in subregio’s. Andere verbeteringen ziet de inspectie
bijvoorbeeld in een concrete uitwerking van de informatie die op de websites
van scholen moet komen te staan en de voorschriften van het
samenwerkingsverband met betrekking tot de verantwoording van
schoolbesturen over de inzet van middelen. De inspectie neemt met interesse
kennis van deze aanvullingen in het definitieve ondersteuningsplan en zal deze
informatie betrekken bij het vervolgtoezicht.

De inspectie controleert op verschillende onderwerpen en onderdelen de
naleving van wettelijke voorschriften. Om de naleving van wettelijke regels te
bevorderen kiest de inspectie jaarlijks enkele onderdelen van wet- en
regelgeving die gericht aandacht krijgen. Dit noemen we programmatisch

Naleving wet- en regelgeving2.3
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handhaven. Onderstaande tabel bevat de onderdelen die voor het schooljaar
2015/2016 zijn vastgesteld (Jaarwerkplan 2016).
Per onderdeel toont de tabel of het samenwerkingsverband aan de voorschriften
voldoet. Waar dit onvoldoende is, moet het bestuur dit herstellen.
De inspectie constateert dat het samenwerkingsverband de wettelijke
voorschriften met betrekking tot het deskundigenadvies goed in beeld heeft,
maar deze niet altijd naleeft.

Programmatisch handhaven Voldoende Onvoldoende

•

•

N.1 Scheiding toezicht en bestuur (artikel 17a WPO
/ artikel 24d WVO)

N.2 Het deskundigenadvies (artikel 18a WPO elfde
lid jo. artikel 34.8 Besluit bekostiging WPO /
artikel 17a WVO twaalfde lid jo. artikel 15a
Inrichtingsbesluit WVO)
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In zijn reactie d.d. 3 juni 2016 deelt het bestuur mee dat het de bevindingen uit
dit rapport bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de
volgende wijze zal betrekken of al heeft betrokken.

Graag wil het bestuur reageren op de bevindingen, maar niet zonder de
inspectie dank te zeggen voor de aangename en deskundige wijze waarop het
onderzoek is uitgevoerd. De ronde tafels die waren georganiseerd ziet het
bestuur als een goede methodiek om meer inzicht te verkrijgen in de uitvoering
van de taken van het samenwerkingsverband.

Het bestuur van Zeeluwe geeft aan de toon van het rapport nogal stevig te
vinden. De inspectie stelt in de toelichting op haar werkwijze dat zij stimulerend
te werk gaat. Het bestuur geeft aan dat in het gesprek met de inspectie ook
zeker te hebben waargenomen. Het rapport vindt het bestuur minder
stimulerend in de zin dat de inspectie bijvoorbeeld attendeert op good practice
uit andere samenwerkingsverbanden. De inspectie spreekt in het rapport over
onvoldoende ontwikkeling, onvoldoende zicht, onvoldoende gelijkheid,
onvoldoende sturing, onvoldoende eisen en onvoldoende uitwerking van de
essentiële taken van een samenwerkingsverband. Het bestuur geeft hierbij aan
dat het hem niet altijd even duidelijk is wanneer de inspectie het wel voldoende
acht.

Ook geeft het bestuur aan dat op basis van het gesprek met de inspectie het
ondersteuningsplan nogal is aangescherpt. Het bestuur had eigenlijk verwacht
dat deze aanscherpingen in het rapport waren meegenomen.

Tot slot geeft het bestuur aan blij te zijn om, na een telefonisch gesprek tussen
de directeur-bestuurder a.i. en de inspecteur op 30 mei 2016, te kunnen
constateren dat de inspectie met de nieuwe directeur-bestuurder na de
zomervakantie contact opneemt voor een gesprek over de voortgang en de
verdere vorderingen die het samenwerkingsverband maakt en heeft gemaakt.
Het bestuur geeft aan de uitdagingen die in het conceptrapport staan te hebben
opgepakt en is bezig een jaarplan op te stellen met de nodige concrete doelen.

REACTIE VAN HET BESTUUR3
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