Bijlage 1
Waarderingskader inspectie → Kwaliteitsbeleid SWVZOU
Onderwijsresultaten – Resultaten
Waar terug te vinden in
Voor alle leerlingen in het Samenwerkingsverband die extra
kwaliteitszorgsysteem?
ondersteuning nodig hebben is een passende onderwijsplek
beschikbaar.
Het Samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit Ondersteuningsplan 2018 – 2022
en realiseert een samenhangend geheel van
Basisondersteuning, interne
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig arrangementen waaronder LWOO en
dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo
PrO, externe arrangementen en VSO en
passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
bovenschoolse voorzieningen (en
jaarverslag).
Het Samenwerkingsverband doet al het mogelijke om passende
Indicator aantal langdurig verzuim. CMIC
ondersteuningsvoorzieningen te organiseren voor leerlingen die
en doorbraaktafels.
extra ondersteuning nodig hebben.
Zorgcoördinatorenoverleg (schoolmodel
doen scholen veelal zelf).
Innovatiefonds, hoogbegaafdheid, pilot
vo-vso.
Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is aangevraagd, dan N.v.t. vanwege het schoolmodel
.
handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag af binnen de
wettelijk voorgeschreven termijn.
Het Samenwerkingsverband bevordert dat alle leerplichtige
Doorzettingsmacht directeur-bestuurder,
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ingeschreven
overleg leerplichtambtenaren.
staan bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen.
Waar nodig betrekt het daarbij ketenpartners.
Doorbraaktafels.
Het Samenwerkingsverband realiseert de resultaten zoals
Evaluatie ondersteuningsplan.
beschreven in het ondersteuningsplan.
Het Samenwerkingsverband heeft de regionale context bij het
Verslagen van het Op Overeenstemming
benoemen van zijn doelen betrokken.
Gericht Overleg.
Het Samenwerkingsverband zorgt voor een netwerkoverleg met de Regionale projectgroep, OOGO.
gemeenten en de onderwijsinstellingen in de regio daarbinnen, en
heeft daarmee afspraken die leiden tot passende
onderwijs(jeugdzorg)arrangementen.
Indien het Samenwerkingsverband een orthopedagogischn.v.t
didactisch centrum heeft ingericht, dan realiseert het
Samenwerkingsverband voor de leerlingen op het opdc een
ononderbroken ontwikkelproces.
Kwaliteitszorg en ambitie – Kwaliteitszorg
Het Samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke
opdracht doelen geformuleerd en verbetert de uitvoering van
zijn taken op basis van regelmatige en systematische evaluatie
van de realisatie van die doelen.
Het Samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar
het ondersteuningsplan vast.
De inhoud van ondersteuningsplan voldoet aan de wettelijke
voorschriften.
In het ondersteuningsplan vertaalt het Samenwerkingsverband de
beleidsdoelstellingen naar kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
(incl. bekostigingsaspecten).
legt afspraken over de aanpak eenduidig vast en voert daarover op
overeenstemming gericht overleg (oogo) met burgemeester en
wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en met
de samenwerkingsverbanden die (geheel of gedeeltelijk)
samenvallen met de regio van het eigen samenwerkingsverband.
Aangesloten schoolbesturen kunnen elkaar aanspreken het
nakomen van de afspraken in het ondersteuningsplan.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?

Dit gebeurt.
Voldoet.
Ondersteuningsplan 2018 – 2022 in
combinatie met de (meerjaren-)
begroting (programmastructuur).
Dit gebeurt.

Verslagen ALV, Verslagen audits binnen
het samenwerkingsverband.

Indien het Samenwerkingsverband een opdc in stand houdt voldoet
het Samenwerkingsverband aan de zorgplicht voor kwaliteit van het
onderwijs op het opdc.
Het Samenwerkingsverband verantwoordt zich jaarlijks schriftelijk
aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit, de
kwaliteitsverbetering en daarmee samenhangend de inzet van
middelen en - indien van toepassing - de kwaliteit van het onderwijs
op het opdc.
Op basis van de conclusies uit een zelfevaluatie werkt het
Samenwerkingsverband jaarlijks beargumenteerd, doelgericht aan
verbeteractiviteiten.

n.v.t.

Kwaliteitszorg en ambitie – Kwaliteitscultuur
Het bestuur van het Samenwerkingsverband kent een
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en
integer.
Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit
wanneer zij daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere
en transparante organisatiecultuur.
Het intern toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?

Kwaliteitszorg en ambitie – Verantwoording en dialoog
Het bestuur van het Samenwerkingsverband legt intern en
extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over
doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog.
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 heeft tegenspraak georganiseerd, 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 indien van toepassing de medezeggenschapsraad-personeel - en
legt besluiten voor conform geldende wet- en regelgeving.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?

Financieel beheer – Rechtmatigheid
Het samenwerkingsverband verwerft en besteedt de
bekostiging conform wet- en regelgeving.
Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt
integer en transparant.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?

Financieel beheer – Continuïteit
Het Samenwerkingsverband is financieel gezond en kan op
korte en langere termijn voldoen aan zijn financiële
verplichtingen.
Voor continuïteit is het van belang dat het Samenwerkingsverband
inzicht heeft in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in
de komende drie jaar, en daar beleid op uitzet.
In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur
inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële
gevolgen.
Het bestuur bespreekt het voorgaande regelmatig (2x per jaar) met
de interne toezichthouder en medezeggenschap, treft zo nodig
corrigerende maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in
de jaarverslaggeving.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?

(Publieksversie van het) jaarverslag op
de website van SWVZOU.

Jaarlijkse evaluatie doelen en opstellen
nieuwe doelen.

Regelement, evaluatie bestuur.

Raad van Toezicht met externe
voorzitter.
Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de kwaliteit Reglement dir-bestuurder, statuten etc.
van de taakuitvoering en streeft naar realisatie van de gezamenlijke Diverse documenten.
ambities die zijn verwoord in het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband.

Jaarverslag, rapportages OPR, RvT,
ALV.
Jaarverslag, bestuursverslag en verslag
van de toezichthouder, rapportages OPR
en OOGO.
rapportages OPR.

Inzet Infinite, Remuneratie commissie.

Dit gebeurt. Is vastgelegd in de
Meerjarenbegroting. Wordt gevolgd in de
auditcommissie.
Dit gebeurt. Continuïteitsparagraaf wordt
jaarlijks opgesteld. Er is een
risicoanalyse uitgevoerd.
Dit gebeurt.

Financieel beheer – Doelmatigheid
Het Samenwerkingsverband maakt efficiënt en effectief gebruik
van de bekostiging.
Het Samenwerkingsverband besteedt de overheidsbekostiging zo
dat deze adequaat ten goede komt aan de in het
ondersteuningsplan geformuleerde ambities inzake de uitvoering
van zijn taken in het licht van zijn maatschappelijke opdracht en niet
aan andere zaken.
Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding,
hetgeen vooral een accountant beoordeelt aangesteld door de raad
van toezicht.
Deze accountant opereert volgens de beroepsmaatstaven van de
NBA en speciaal volgens het controleprotocol dat door de inspectie
is opgesteld.

Waar terug te vinden in
kwaliteitszorgsysteem?
Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en
jaarverslag.

Verslag accountant Flynth.

Dit gebeurt.

