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0.0. Samenvatting 
Het RSV Breda heeft in het Ondersteuningsplan aangegeven de behoefte te hebben om voor de peri-
ode 2018-2022 een scherper zicht te willen krijgen op de processen van kwaliteitszorg, - beleid en – 
borging. De vraagstelling die centraal staat is: doen wij de goede dingen en doen wij die goed en hoe 
zorgen wij ervoor dat iedere leerling in de regio een passend onderwijsaanbod krijgt?  
 
In dit visie- en actiedocument wordt een aanzet gegeven op een antwoord op die vraagstelling en 
worden concrete voorstellen gedaan om het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren in te richten en 
vorm te geven. 
 
In de schets van de algemene kaders voor passend onderwijs en van de visie, de missie en de ambi-
ties van het RSV Breda wordt vastgesteld dat er gewerkt wordt vanuit een sterke ambitie. Het gaat 
immers om een aantoonbare en directe beïnvloeding van de kwaliteit van de schoolloopbaan van 
leerlingen en van maatregelen die genomen moeten in het belang daarvan. 
 
Uitvoerig wordt ingegaan op begrippen als kwaliteitscultuur, eigenaarschap en wederzijdse afhanke-
lijkheid. Immers de verbinding tussen de samenwerkende besturen in een samenwerkingsverband is 
een bijzondere relatie. Maatregelen van het bestuur van een samenwerkingsverband hebben direct 
gevolgen voor ieder bestuur afzonderlijk. Dat vraagt van de samenwerkende besturen een sterk be-
grip voor de afzonderlijke omstandigheden. Dat gegeven maakt dat er hoge eisen gesteld moeten 
worden aan de inrichting, goede afspraken over samenwerking en een open en transparante organi-
satie.  
 
Op basis van het ondersteuningsplan 2018 – 2022 en met gebruikmaking van het waarderingskader 
passend onderwijs (1 juli 2018) wordt een integraal kwaliteitszorgsysteem voor het RSV Breda gepre-
senteerd dat bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. financiële verantwoording door cyclus van planning en control; 
b. een cyclisch model van planning en verantwoording via de cyclus plan-do-check-act; 
c. de jaarlijkse visitatiegesprekken; 
d. een monitoringsysteem 2.0; 
e. de evaluatie van de basisondersteuning; 
f. de evaluatie van voorzieningen op bovenschools niveau; 
g. versterking van de onderlinge inhoudelijke uitwisseling tussen de scholen van het RSV Breda; 
h. het digitale aanmeld- en registratiesysteem Tommy. 
 
In dit systeem is een aantal van de al bestaande activiteiten van het RSV Breda samengevoegd in een 
samenhangend en integraal geheel. Het is de overtuiging dat vooral het werken met het cyclisch mo-
del van planning en verantwoording, de jaarlijkse visitatiegesprekken en de evaluatie van de basison-
dersteuning in de komende jaren een goed zicht gaan geven op de kwaliteit van de werkzaamheden 
van de scholen én van het samenwerkingsverband als geheel. 
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1.0. Voorwoord 
Begrippen als kwaliteit, kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsborging e.d. kunnen op verschillen-
de manieren worden geduid. Het begrip kwaliteit is ruim omvattend en is ook vatbaar voor verschil-
lende interpretaties. Die interpretaties komen voort uit een veelal subjectieve waardering voor een 
product of proces. Immers individuen kunnen op een verschillende wijze een waardering geven voor 
hetzelfde product of proces. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om over het begrip kwaliteit en de 
wijze waarop de kwaliteit wordt vastgesteld duidelijke afspraken te maken en overeenstemming te 
hebben. 
 
In het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het RSV Breda is een hoofdstuk opgenomen over kwali-
teitszorg en – borging. Dat hoofdstuk stelt de Kritische Prestatie- Indicatoren en de monitoring cen-
traal. In de bijlage bij het Ondersteuningsplan vindt een verdere uitwerking en operationalisatie 
plaats ten zien van kernvragen als: Hoe doen wij dat? Waar ligt dat vast? Hoe brengen we het resul-
taat in beeld en wat monitoren we? 
 
Gaandeweg de ontwikkeling van het Ondersteuningsplan voor de periode 2018-2022 bestond de 
behoefte om een scherper zicht te krijgen op processen van kwaliteitszorg, - beleid en – borging. En 
om bestaande procedures kritisch te bezien en tegen het licht te houden. Wij willen dat doen vanuit 
vraagstelling: doen wij de goede dingen en doen wij die goed en hoe zorgen wij ervoor dat iedere 
leerling in onze regio onderwijs krijgt op een passend onderwijsaanbod krijgt. 
 
Dat is de aanleiding om dieper in te gaan op de noodzaak het beleid inzake kwaliteitszorg aan te 
scherpen en de basis te leggen voor een kwaliteitssysteem. In deze notitie wordt daartoe een aanzet 
gegeven. 
 
2.0. Algemene kaders voor passend onderwijs 
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben tot taak de doelstellingen van de wet pas-
send onderwijs uit te voeren. Die doelen worden door de overheid als volgt aangeduid: 
- alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 
- een kind naar een reguliere school gaat als dat kan; 
- een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 
- scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 
- de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 
- kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
 
Het is de opdracht aan de samenwerkende besturen voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs 
deze doelen als vertrekpunt te nemen voor een eigen regionale en lokale invulling van passend on-
derwijs en te zorgen voor een verankering in visie, beleid en activiteiten binnen zowel het samen-
werkingsverband als geheel en binnen de afzonderlijke scholen. 
 
De schoolloopbaan van leerlingen staat centraal in de realisatie van passend onderwijs en het zijn de 
samenwerkende besturen die een hoge mate de verantwoordelijkheid hiervoor hebben.  
 
Gezien de ambities, de maatschappelijke importantie en de inzet van de financiën staat voor de uit-
voering van passend onderwijs een oplossings- en resultaatgerichte benadering voorop. Het is van 
belang bij de inzet van middelen en de uitvoering van alle werkzaamheden steeds het perspectief 
van de schoolloopbaan van leerlingen voor ogen te houden. Uiteraard is de kwaliteitsvraag erop ge-
richt na te gaan wat alle inspanning hebben opgeleverd. Om zicht te krijgen op de effecten van de 
inspanningen van de scholen en van het samenwerkingsverband is een toegesneden systematiek 
voor kwaliteitszorg noodzakelijk.  
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Een dergelijke benadering van kwaliteitszorg sluit ook goed aan op de principes van good governan-
ce. Deze principes vormen de grondslag van de code goed bestuur en onderstrepen het belang van 
een professioneel, kwalitatief verantwoord beleid, gebaseerd op volledige transparantie en verant-
woordingsplicht naar alle betrokkenen bij een organisatie.  
 
Het RSV Breda wil dat alle betrokkenen professioneel en kwaliteitsgericht handelen op basis van de 
ambities van het ondersteuningsplan. 
 
3.0. Visie, missie en ambities van het RSV Breda 
In een document over kwaliteitszorg ligt het voor de hand in te gaan op de visie, de missie en de am-
bities van dit samenwerkingsverband. Uiteraard is het landelijk kader voor passend onderwijs lei-
dend, maar het is logisch dat binnen regionale samenwerkingsverbanden daar eigen regionale accen-
ten en invullingen aan worden gegeven.  
 
Het Ondersteuningsplan voor de periode 2018-2022 geeft als visie weer dat iedere leerling het on-
derwijs krijgt waar hij of zij recht op heeft. Centrale vragen daarbij zijn: wat heeft de leerling nodig, 
hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor pas-
sende ondersteuning. Daarbij staat kwalitatief goed onderwijs voor talentontwikkeling, opbrengstge-
richt werken, goed klassenmanagement, kunnen omgaan met verschillen en een professionele en 
lerende organisatie. 
 
In de missie van het RSV Breda wordt aangegeven dat de participerende schoolbesturen streven naar 
optimale onderwijskansen en dat zij daarbij recht doen aan de onderwijsbehoeften van ieder indivi-
dueel kind in de regio van het samenwerkingsverband. 
 
In het Ondersteuningsplan 2018-2022 worden 22 ambities geformuleerd voor de doorontwikkeling 
van het samenwerkingsverband. Deze ambities hebben betrekking op de voorzetting van bestaand 
beleid (13 ambities) en op nieuwe ambities voor de nieuwe planperiode (9 ambities). 
 
In steekwoorden geven wij hieronder een aantal van de belangrijkste ambities weer: 
1. zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere school en thuisnabij. Uitgegaan 

wordt van het adagium; regulier waar kan, speciaal als het nodig is; 
2. schoolbesturen realiseren een hoogwaardige basisondersteuning; de ondersteuning geschiedt 

zo dicht mogelijk bij de leerling en in overleg met de ouders; 
3. scholen realiseren intern extra ondersteuning en specialistische begeleiding als deze nodig is;  

hierdoor worden bovenschoolse voorzieningen overbodig gemaakt. 
4. het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit zonder onderwijsaanbod is zo laag 

mogelijk, bij voorkeur nul; 
5. samenwerking met elkaar wordt geïntensiveerd om op iedere school meer leerlingen met een 

complexe ondersteuningsvraag te kunnen bedienen en om gezamenlijk een dekkend netwerk 
te vormen; 

6. verbeteren van de samenwerking met ketenpartners in de zorg, zodat onderwijs en jeugdhulp 
beter op elkaar kunnen aansluiten en kunnen toewerken naar één kind – één gezin – één plan; 

7. uitbreiden van vormen van maatwerk, waardoor meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen 
volgen; 

8. uitbreiden van de samenwerking tussen speciaal - en regulier onderwijs door te focussen op de 
samenwerkingsmogelijkheden, die vooral gericht zijn op het primaire ondersteuningsproces 
bijvoorbeeld door het toepassen van symbiosevormen. 

9. de prestaties van het RSV Breda worden geëvalueerd en gemonitord; 
10. medewerkers worden verder geprofessionaliseerd in hun pedagogisch-didactische kwaliteiten. 
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4.0. Reflectie op visie, missie en ambitie RSV Breda 
De ambities van het RSV zijn hoog en deze zijn gericht op alle leerlingen. Hieronder geven wij weer 
welke de impact is van die ambities en doelstellingen. Daarbij besteden wij ook aandacht voor de 
kwaliteitscultuur en het eigenaarschap. De hoge ambities van het RSV Breda doen een sterk beroep 
op de kwaliteit van bestuurlijke samenwerking en afstemming. 
 
4.1. Hoge ambities 
Vastgesteld wordt dat bovenstaande uitspraken veel zeggen over de ambities van het RSV Breda. 
Deze ambities zijn hoog en zijn er vooral op gericht alles in het werk te stellen aan alle leerlingen in 
de regio passend onderwijs te bieden. Het gaat dan om directe beinvloeding van de kwaliteit van de 
schoolloopbaan van leerlingen en van maatregelen die genomen moeten worden in het belang daar-
van. Aansluitend op de doelstellingen van passend onderwijs geven besturen ook nadrukkelijk aan 
dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen voor de schoolloopbaan van alle leer-
lingen.  
 
4.2. Iedereen betrokken en eigenaar 
De uitspraken formuleren opdrachten voor alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Het gaat 
dan om besturen, schoolleiding, leraren, ouders en leerlingen. Ook worden opdrachten geformuleerd 
aan gemeenten en aan instellingen voor zorg en jeugdhulp om zorg te dragen voor een samenwer-
king en een vergroting van de afstemming tussen onderwijs en zorg en jeugdhulp. Aan al die betrok-
kenen is het de opdracht zorg te dragen voor het realiseren van passend onderwijs en, indien van 
toepassing, passende jeugdhulp. Op deze wijze wordt gerealiseerd dat bij velen in de regio er een 
eigenaarschap is voor het realiseren van passend onderwijs en jeugdhulp.  
 
4.3. Operationalisatie 
Tegelijkertijd vragen de uitspraken om een verdere operationalisatie op het niveau van het samen-
werkingsverband zelf, de scholen en tot slot de klas. Daarbij gaat het om een nadere concretisering 
in jaarplannen, het werken met een jaarcyclus volgens het principe van pdca (plan-do-check-act), een 
systeem van verantwoording van de inzet van ontvangen middelen en een monitoringsysteem.  
 
4.4. Implementatie 
Alle samenwerkingsverbanden bevinden zich in de fase van implementatie. Was de eerste periode 
van passend onderwijs in 2014-2018 nog vooral gericht op het inrichten van de organisatie en het 
verkennen van de mogelijkheden, de periode 2018-2022 moet veel meer gericht zijn op de realisatie 
van de ambities op het niveau van de school en de klas. 
 
Dat betekent ook dat meer nog dan in de periode 2014-2018 in de toekomst het eigenaarschap van 
passend onderwijs moeten liggen in de klas en op de scholen. Dat betekent dat passend onderwijs 
ook door de meest directe uitvoerders gedragen moet worden. 
 
4.5. Kwaliteitscultuur en eigenaarschap 
Een sterke kwaliteitscultuur sluit goed aan bij het werkprincipe van eigenaarschap bij passend on-
derwijs. In aansluiting op het onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs is kwaliteitscultuur 
van een organisatie het geheel van waarden en normen binnen een organisatie welke bijdraagt aan 
de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte zorg voor kwaliteit. De kwaliteitscultuur is een ma-
nier van denken waarbij medewerkers zich eigenaar voelen voor het reilen en zeilen van een organi-
satie, deze willen uitdragen mede op basis van gevoelens van trots en succes. In tegenstelling tot 
formeel organisatorische aspecten van kwaliteitszorg gaat het bij de kwaliteitscultuur vooral om 
vormen van communicatie, participatie en vertrouwen.  
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Bij passend onderwijs wordt een beroep gedaan op onderlinge samenwerking, maar ook op respect 
voor elkaars situatie. Dat betekent dat bij het nemen van belangrijke beslissingen bij alle besturen 
goed zicht moet zijn op de mogelijke gevolgen van die beslissingen voor de afzonderlijke besturen 
(zie 4.6.).  
Op basis van het respect, het kennen van elkaars omstandigheden en het waarderen van verschillen 
is het de intentie de onderlinge verschillen te overwinnen door te zoeken naar oplossingen die recht 
doen aan ieders wensen. Als een organisatie op deze manier kan functioneren is er sprake van sterke 
kwaliteitscultuur. 
 
4.6. Wederzijdse afhankelijkheid 
Voor een samenwerkingsverband passend onderwijs is het van groot belang om met elkaar te spre-
ken over de onderlinge relatie, de aard van de samenwerking en de doelen die bereikt moeten wor-
den. De verbinding tussen de samenwerkende besturen is een bijzondere relatie. Maatregelen van 
de besturen in een samenwerkingsverband hebben per direct gevolgen voor ieder bestuur afzonder-
lijk. Die gevolgen kunnen overigens verschillend van aard zijn en voor ieder bestuur kan het een an-
dere uitwerking hebben. Dat vraagt van de samenwerkende besturen een sterk begrip voor de af-
zonderlijke omstandigheden van de besturen door deze wederzijdse afhankelijkheid. De samenwer-
king tussen besturen moet daarom uitgaan van begrip voor elkaars situatie. Dat betekent dat bij het 
nemen van belangrijke beslissingen bij alle besturen goed zicht moet zijn op de mogelijke gevolgen 
van die beslissingen voor de afzonderlijke besturen. Voor een samenwerkingsverband vraagt dat om 
een nieuwe en creatieve manier van samenwerking. Deze wordt vaak aangeduid als synergie.  
 
Die wederzijdse afhankelijkheid binnen een samenwerkingsverband vraagt om hoge eisen aan de 
inrichting, de kwaliteit van de organisatie, om goede afspraken over de onderlinge samenwerking en 
de afstemming tussen de partners.  
Dus aan de ene kant vraagt het om een heldere en transparante organisatie en aan de andere kant 
om een open en op samenwerking gerichte cultuur van alle partners. 
 
Voor een organisatie die te maken heeft met een wederzijdse afhankelijkheid worden hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit van onderlinge samenwerking en communicatie. Het gaat in ieder geval om 
de volgende kwaliteitskenmerken: 
- de samenwerking is open en transparant; 
- alle onderwerpen zijn bespreekbaar; 
- respect opbrengen voor elkaars problemen en een bijdrage leveren aan een gemeenschappe-

lijke oplossing; 
- gebruik maken van elkaars expertise door aan elkaar advies te vragen bij het oplossen van 

problemen; 
- creatief omgaan met problemen en waar mogelijk ‘out of the box’ denken. 
 
5.0. Waarderingskader passend onderwijs 
In het ‘Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs’ is als bijlage opgeno-
men het ‘Waarderingskader Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’. Voor deze notitie is ge-
bruik gemaakt van de versie van 1 juli 2018. Deze versie is een vervolg op het ‘Toezichtskader pas-
send onderwijs’ uit 2013. 
 
Het waarderingskader gaat uit van drie kwaliteitsgebieden en standaarden voor passend onderwijs: 
a. Onderwijsresultaten. 

De standaard heeft betrekking op de inspanningen om voor alle leerlingen die in het samen-
werkingsverband extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplaats ter be-
schikking te hebben.  
 
Aspecten die daarbij van belang zijn, zijn o.a. de volgende: passende ondersteuningsvoorzie-
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ningen, de regionale context en overleggen met gemeenten en onderwijsinstellingen in ver-
band met afspraken over passende onderwijs(jeugdzorg)arrangementen, het, indien van toe-
passing, het functioneren van een orthopedagogisch-didactisch centrum. Ook wordt gewezen 
op de regie en het beleid ten aanzien van thuiszitters, het traject van ondersteuningstoewij-
zing, de betrokkenheid bij zorgaanbieders en een actueel beeld van de onder-
wijs(jeugdzorg)arrangementen in de regio. 
 

b. Kwaliteitszorg en ambitie. 
Hieronder rangschikt de inspectie aspecten als: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verant-
woording en dialoog. 
 
Vanuit de maatschappelijke opdracht moeten samenwerkingsverbanden zorgdragen voor een 
regelmatige en systematische evaluatie van de realisatie van de doelstellingen. Op basis van 
die gegevens werkt men beargumenteerd en doelgericht aan verbeteractiviteiten. In dit ver-
band worden voorbeelden genoemd als: normering van kwantitatieve en kwalitatieve resulta-
ten, actueel beeld van toewijzing van extra ondersteuning, de ondersteuningsprofielen van de 
scholen, de toetsing van verzamelde informatie aan de vastgestelde doelen en normen, de 
kennis van de leerling populatie. 
 
Het samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transpa-
rant en integer. Er wordt gewerkt op basis van de code van goed bestuur. Het intern toezicht 
functioneert onafhankelijk van het bestuur. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan 
de versterking van de kwaliteit van de taakuitvoering en streeft naar realisatie van de geza-
menlijke ambitie van het samenwerkingsverband. 
 
Onder verantwoording en dialoog geldt dat het bestuur intern en extern toegankelijk en be-
trouwbaar verantwoording aflegt over doelen en resultaten en voert daarover actief een dia-
loog. 
 

c. Financieel beheer. 
Hieronder rangschikt de inspectie aspecten als: continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. 
 
Het gaat hier om het voeren van een gezond financieel beleid dat voldoet aan alle financiële 
verplichtingen. Daarbij gaat het uit van een efficiënt en effectief gebruik van de bekostiging en 
verwerving en besteding van de bekostiging conform wet- en regelgeving. 

 
6.0. Kwaliteitszorgsysteem RSV Breda 
Rekening houdend met het belang van een goede schoolloopbaan voor alle leerlingen, de maat-
schappelijke opdracht om passend onderwijs gestalte te geven, de taakstelling om inzicht en verant-
woording te geven in de besteding van middelen en met een kwaliteitscultuur waarin scholen en 
leraren eigenaar zijn van passend onderwijs komt het RSV Breda tot de inrichting van een kwaliteits-
zorgsysteem.  
 
Tevens zorgt het waarderingskader passend onderwijs van de inspectie voor een focus gericht op 
onderwijsresultaten, kwaliteitszorg, ambitie en een verantwoord financieel beheer. 
 
Het kwaliteitszorgsysteem is dekkend voor de verschillende ambities van het RSV Breda. Duidelijk is 
dat in 2018-2022 er een sterk accent gelegd wordt op het niveau van de school en het versterken van 
het eigenaarschap. Dat is de reden waarom sterk ingezet wordt op de versterking van het cyclisch 
model op schoolniveau en de jaarlijkse visitatiegesprekken op schoolniveau. Daarmee wordt ook 
tegemoet gekomen aan een van de belangrijkste principes van good governance de meervoudige 
verantwoording van de inzet van ontvangen middelen. 
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Het kwaliteitszorgsysteem RSV Breda omvat voor 2018-2022 de volgende onderdelen: 

a. financiële verantwoording door cyclus van planning en control; 
b. een cyclisch model van planning en verantwoording via de cyclus plan-do-check-act; 
c. de jaarlijkse visitatiegesprekken; 
d. een monitoringsysteem 2.0; 
e. de evaluatie van de basisondersteuning; 
f. de evaluatie van voorzieningen op bovenschoolsniveau; 
g. versterking van de onderlinge inhoudelijke uitwisseling tussen de scholen van het RSV Breda; 
h. het digitale aanmeld- en registratiesysteem Tommy. 

 
6.1. Financiële verantwoording door cyclus van planning en control 
Het RSV Breda werkt met een systeem van planning en control dat zicht geeft op de financiële pro-
cessen binnen de organisatie. Op basis van de ambities en de inhoudelijke keuzes van de organisatie 
wordt een begroting samengesteld, waarin met behulp van programmalijnen zowel een meerjaren- 
begroting voor vier jaar als voor de afzonderlijke jaren wordt opgesteld. Het is een taak van de lei-
ding van het RSV Breda het financieel beheer uit te voeren en de uitgaven te bewaken in overeen-
stemming met de begroting. Het werken met een jaarplan met daarin opgenomen een overzicht van 
activiteiten en de financiën is een instrument om dat te concretiseren. 
 
Leidend motief is het afleggen van rekenschap over de mate waarin de beoogde doelen en resultaten 
zijn bereikt. Daarom is een goede samenhang gewenst tussen financiële verantwoording en het wer-
ken met het cyclisch model van planning – do – check – act en de jaarlijkse visitatiegesprekken op 
schoolniveau (zie 6.2. en 6.3).  
 
Voor documenten met een financiële verantwoording geldt uiteraard de instemming van het bestuur 
van het RSV Breda en de controle door de accountant. Daarbij is het de taak van het bestuur na te 
gaan of alle handelingen verantwoord en transparant zijn uitgevoerd en dat er geen handelingen 
verricht zijn die niet in overeenstemming zijn van met de Code Goed Bestuur en de werkprincipes 
van Good Governance.  
 
6.2. Een cyclisch model van planning en verantwoording via de cyclus plan-do-check-act 
Voor een goede kwaliteitszorg is een aantal succesfactoren van groot belang. Het gaat daarbij om 
doelgericht -, systematisch – en integraal werken. De methodiek met de cyclus plan-do-check-act 
(pdca) is een van de bekendste methodes als het gaat om continu verbeteringen in een organisatie 
aan te brengen. Door steeds deze cyclus door te lopen werkt een organisatie systematisch aan kwali-
teitsverbetering. 
 
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt het werken op school en in het primair proces steeds 
belangrijker. Dit sluit goed aan bij de huidige grondgedachte dat de scholen meer eigenaar moeten 
worden van passend onderwijs en het besef dat passend onderwijs in de klas zichtbaar moet zijn. 
 
Met ondersteuning en met de middelen van het samenwerkingsverband worden door de scholen 
werkzaamheden verricht in het kader van passend onderwijs. In het te ontwikkelen kwaliteitssys-
teem zal veel aandacht besteed worden aan dit onderdeel van passend onderwijs. Juist voor dit on-
derdeel is het werken volgens de pdca cyclus van groot belang. 
 
Onderdeel van de cyclus is het werken met een jaarlijks Activiteitenplan Ondersteuning per school. In 
dat plan wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren activiteiten, de inzet van de middelen en 
de te verwachten resultaten. Dit wordt jaarlijks opgesteld vóór 1 oktober. Aan het eind van het jaar 
wordt aan de hand van een vergelijkbaar format aangegeven welke resultaten geboekt zijn en hoe 
het verloop van het proces heeft plaats gevonden.  
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In de bijlage is bovenstaande uitgewerkt in een stappenschema. 
 
6.3. De jaarlijkse visitatiegesprekken op schoolniveau 
De directie van het RSV Breda monitort de uitvoering van het Activiteitenplan Ondersteuning. Jaar-
lijks voert de directie een gesprek op schoolniveau. Per onderdeel van het plan wordt nagegaan wel-
ke de inzet van middelen was (financiële aspect), hoeveel leerlingen, leraren en ondersteuning ge-
bruik hebben kunnen maken van de inzet van middelen en de uitgevoerde activiteiten (kwantitatief 
aspect) en welke aantoonbare resultaten geboekt zijn op het niveau van de ondersteuningsstructuur 
en de schoolloopbaan van leerlingen (kwalitatief aspect). 
 
Het RSV Breda beschouwt dit aspect als de kern van het nieuw te ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem. 
Meer en meer wordt duidelijk dat passend onderwijs op de scholen én in de klassen gerealiseerd 
moet worden.  
Dankzij de inzet van middelen voor de ondersteuning door het RSV Breda worden de scholen meer 
eigenaar van passend onderwijs. Maar parallel aan die ontwikkeling wordt het belang van de inzet 
van de middelen alleen maar groter. 
 
In verband met de voorbereiding van het visitatiegesprek wordt aan de school gevraagd gegevens te 
verzamelen over de inzet van middelen, de uitgevoerde activiteiten, de tevredenheid daarmee van 
betrokkenen e.d. In verband daarmee worden korte vragenlijsten en formats ontwikkeld. 
 
Ten aanzien van de onderwerpen die aan bod komen wordt gebruik gemaakt van de onderwerpen die 
ook in de afgelopen jaren werden gebruikt. Het betreft dan de volgende onderwerpen: 
a. ondersteuningcoördinator; 
b. gedragswetenschapper; 
c. individuele ondersteuning leerling; 
d. groepsondersteuning leerling; 
e. individuele scholing docenten; 
f. teamscholing; 
g. groepsverkleining; 
h. ondersteuningsmiddelen en – materialen; 
i. inkoop ondersteuning. 
 
Uiteraard kan van bovenstaande indeling worden afgeweken indien in het Activiteitenplan Onder-
steuning andere onderwerpen aan de orde zijn gesteld of dat het RSV Breda op basis van actuele 
ontwikkelingen en inzichten nieuwe speerpunten toevoegt. 
 
6.4. Een monitoringsysteem 2.0 
Al een aantal jaren hanteert het RSV Breda een monitorsysteem: ‘Facts and figures’. Dit is vooral een 
instrument vanuit het perspectief van “meten is weten” en is bedoeld alle beschikbare data over 
scholen en leerlingen te verzamelen en te presenteren. Dergelijke gegevens zijn bedoeld om na te 
gaan of de ambities van het RSV Breda gerealiseerd worden en herkenbaar zijn. Waar mogelijk wor-
den ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en wordt ook een vergelijking gemaakt met 
voorgaande jaren. 
 
In een monitor komen gegevens aan de orde als: 
- deelname aan de scholen voor voortgezet onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs over meer-

dere jaren en vergelijkingen met landelijke gegevens; 
- nieuwe trajecten en arrangementen; 
- leerlingstromen bij de overgang van primair – en speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs 

en voortgezet speciaal onderwijs met vergelijkingen over meerdere jaren; 
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- verstrekte toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs 
en aanwijzingen leerwegondersteunend onderwijs; 

- toegekende arrangementen zoals specifieke school, rebound/opdc, kort verblijf voortgezet 
speciaal onderwijs, pre-entree in vmbo; 

- leerlingstromen van voortgezet onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs en terug; 
- inzet van expertise vanuit het voortgezet speciaal onderwijs; 
- de besteding van het schoolondersteuningsbudget; 
 
Kwalitatief kunnen o.a. de volgende vragen gesteld worden. 
- in hoeverre zijn de voorzieningen dekkend voor alle leerlingen mede rekening houdend met 

aantal thuiszitters; 
- welke zijn de belangrijke trends in de aanmeldingen van de leerlingen en de leerlingstromen; 
- welke ontwikkelingen zien wij in de deelname aan voortgezet speciaal onderwijs; 
- wat zijn de ontwikkelingen bij de specifieke scholen, de rebound, het kort verblijf voortgezet 

speciaal onderwijs, pre-entree in vmbo; 
- welke zijn de belangrijkste inhoudelijke motieven voor het verstrekken van toelaatbaarheids-

verklaringen voortgezet speciaal onderwijs (analyse van gegevens uit Tommy); 
- welke zijn de effecten van de inzet van de expertise vanuit het voortgezet speciaal onderwijs; 
- idem ten aanzien van de inzet van het schoolondersteuningsbudget (mede op basis van de 

invoering van de pdca cyclus en de nieuwe procedures van verantwoording). 
 
Bij de invoering van het monitoringsysteem 2.0 ontstaat een mixture van het voormalige systeem dat 
vooral kwantitatief van aard was met een aantal kwalitatieve vragen die meer gericht zijn op vragen 
naar het effect van alle acties en de inzet van ondersteuningsmiddelen. 
 
6.5. De evaluatie van de basisondersteuning 
In het Ondersteuningsplan 2018-2022 wordt het belang van de basisondersteuning een aantal malen 
onderstreept. De basisondersteuning omvat het geheel van voorzieningen dat op iedere school be-
schikbaar is. Deze is toegankelijk voor alle leerlingen. De basisondersteuning is beschreven in een 
aantal standaarden met daaraan gekoppelde indicatoren, zodat meetbaar is in hoeverre een school 
voldoet aan de gestelde standaarden.  
 
In het Ondersteuningsplan wordt aangegeven dat gebruik gemaakt wordt van een instrument voor 
zelfevaluatie. Dit instrument staat ter beschikking van de scholen om te bezien welke de huidige 
stand van zaken is van de kwaliteit van de basisondersteuning. Voor de realisatie van de ambities van 
het RSV Breda is de kwaliteit van die basisondersteuning van cruciaal belang, maar voor het RSV Bre-
da is ook het zicht op de basisondersteuning van groot belang.   
 
6.6. De evaluatie van voorzieningen op bovenschoolsniveau 
Om een goed zicht te krijgen op de kwaliteit van het functioneren van een aantal voorzieningen, die 
in nauw overleg of onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband functioneren vindt 
regelmatig een onderzoek plaats. Daarbij gaat het om vragen over doelmatigheid, inzet van midde-
len, professionaliteit en de mate van tevredenheid over de uitvoering en de kwaliteit. 
Er worden evaluaties uitgevoerd van de specifieke scholen, de Reboundvoorziening, de inzet van 
ambulante begeleiding en de commissie ondersteuningstoewijzing. Hierbij is de inzet van digitale 
(beperkte) vragenlijsten voor ouders, leerlingen en docenten een efficiënt middel. Bedoeling is dat 
de afname van vragenlijsten online en zo efficiënt mogelijk verloopt. 
 
6.7. Versterking van de onderlinge inhoudelijke uitwisseling tussen de scholen van het RSV Breda 
Gestimuleerd wordt dat de onderlinge inhoudelijke uitwisseling tussen de scholen wordt versterkt. 
Op vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn sterke en 
positieve ontwikkelingen gaande. Het betreft diverse pareltjes van schoolontwikkeling die relevant 
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zijn voor het vormgeven van passend onderwijs op leerlingniveau. Het RSV Breda vindt het van groot 
belang dat deze pareltjes meer zichtbaar worden gemaakt en dat andere scholen ervan kunnen le-
ren. 
 
In de komende periode worden initiatieven ondernomen om elkaar hierover veel meer te informe-
ren. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van studiedagen, uitwisselingsactiviteiten, pu-
blicaties e.d.  
 
6.8. Het digitale aanmeld- en registratiesysteem Tommy 
Het RSV Breda werkt met het digitale aanmeld- en registratiesysteem Tommy. Scholen melden leer-
lingen aan voor een Toelaatbaarheidsverklaring of een van de andere arrangementen.  
 
Het gaat hierbij om een beveiligd online systeem dat zorg draagt voor de interne communicatie tus-
sen de leden van de Commissie Ondersteuningstoewijzing en met de scholen. Het systeem Tommy 
voldoet volledig aan de eigen van Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Naast het gebruik van Tommy voor de gegevens van leerlingen wordt Tommy ook benut voor het de 
registratie van het financiële verkeer tussen het RSV Breda en de scholen.  
 
Het systeem Tommy geeft aan het RSV Breda tussentijds alle noodzakelijke informatie over aange-
melde leerlingen, verstrekte arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en een belangrijk deel 
van de geldstroom. Gebruik van deze informatie maakt onderdeel uit van het zicht op de werkzaam-
heden en kan leiden tot het nemen van maatregelen. 
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Bijlage 1   
PDCA jaarcyclus kwaliteitszorg samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs passend onderwijs. 
 

Niveau scholen Tijdpad 

Schoolondersteuningsprofiel  
(Vastgesteld voor 4 jaar) 

1 mei 

Activiteitenplan Ondersteuning per schooljaar. 
Op te stellen aan de hand van een vast format m.b.t. pas-
send onderwijs en ondersteuning op schoolniveau.  
Inzet van middelen RSV en afspraken over de verantwoor-
ding van die middelen. 

1 juni  

Schoolrapportage vorig schooljaar 
Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van bereikte 
resultaat inclusief conclusies en verbetervoorstellen voor 
de korte en langere termijn. 

1 november 
In dit verslag worden ook de gege-
vens van de leerlingtelling per 1 
oktober opgenomen. Betekent dat 
die gegevens ook aan het RSV Bre-
da verstrekt moeten worden. 

Voorbereiding visitatiebezoek samenwerkingsverband.  1 november 
 

Visitatiegesprek met delegatie school/voorziening 1 januari – 1 mei 

Conclusie en beleidsaanbevelingen op schoolniveau door 
directeur SWV 

1 mei 

   

 
 
 

Niveau samenwerkingsverband Tijdpad 

Ondersteuningsplan 
(Vastgesteld voor 4 jaar) 

1 mei 

Programma activiteitenplan per schooljaar als concretise-
ring van het Ondersteuningsplan 

1 juni 

Monitoringgegevens 
Leerlingenaantallen per 1-10 
Instroom en uitstroom leerlingen scholen en voorzieningen 
(DUO en zelfregistratie) 
 

1 oktober 

Schooljaarverslag RSV 
Verslag van de werkzaamheden van het RSV, waaronder 
begrepen geboekte resultaten op RSV-niveau, overzicht van 
kwantitatieve gegevens en trends op basis van monitorsys-
teem (leerlingstromen, TLV’s, deelname aan bovenschoolse 
voorzieningen. thuiszitters). 
 

1 november 
In dit verslag worden ook de gege-
vens van de leerlingtelling per 1 
oktober opgenomen. Betekent dat 
die gegevens ook aan het RSV Bre-
da verstrekt moeten worden. 

Directeur voorbereiding van de visitatiegesprekken met de 
scholen voor het formuleren van vragen en het geven van 
feedback. 
De resultaten van de zelfevaluatie van de basisondersteu-
ning zijn ook voor de school een belangrijk instrument voor 
de analyse. Op basis daarvan komt de school tot een over-

1 november 
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zicht van resultaten en conclusies.  

Visitatiegesprekken door directeur RSV 1 januari 

Uitwerken resultaten, conclusies en beleidsaanbevelingen 
door directeur 

1 maart 

Bespreking met 
- netwerk ondersteuningscoördinatoren 
-schoolleidersoverleg 
-bestuur (incl. vaststellen) 
-ondersteuningsplanraad (advies en/of instemmen) 

1 mei 

Programma activiteitenplan volgend schooljaar 
Aanvullingen of aanpassingen ondersteuningsplan 

1 juni 

Financiële verantwoording incl. goedkeurende accountants-
verklaring vorig kalenderjaar 

1 juni 
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Bijlage 2 

Zelfevaluatie basisondersteuning 

Domein: Onderwijs Ontwikkeling 
Standaarden Indicatoren  G M Z 
Veiligheid De scholen voeren een eenduidig veiligheidsbeleid, ze voeren 

het convenant “Scholen en Veiligheid” uit. 
   

 Op basis van het convenant “Scholen en Veiligheid” werken de 
scholen aan het doorontwikkelen van het thema sociale veilig-
heid. 

   

 De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid 
door leerlingen en personeel. 

   

 De medewerkers zorgen voor een veilig klimaat in de school.    

Afstemming De leraar verzorgt onderwijs op maat voor alle leerlingen.      

 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onder-
wijstijd af op de verschillen tussen leerlingen. 

   

Opbrengstgericht 
werken 

De school stelt voor de leerlingen een ambitieus onderwijsar-
rangement op.  

             

 De scholen van RSV Breda eo streven in gezamenlijkheid na: 
voor elke leerling de kwalificatie die past bij zijn mogelijkheden. 

   

 De school stelt ambitieuze normen a.h.v. referentieniveaus.    

 De school hanteert een samenhangend leerlingvolgsysteem 
waarin van iedere leerling wordt bijgehouden: 

   

 a. de resultaten van de kernvakken Nederlands, Engels en Wis-
kunde; 

   

 b. de resultaten van genormeerde toetsen;    
 Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt 

opgenomen: 
   

 c. de resultaten van aanvullende testen, toetsen en observaties 
en informatie  m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

   

 d. het ontwikkelingsperspectief en de documenten behorend bij 
de ontwikkelingsplanning. 

    

 De leraren analyseren systematisch de resultaten van hun leer-
lingen.  

   

Handelingsgericht en 
planmatig werken 

De leraren voeren systematisch en planmatig het individueel 
ontwikkelingsplan uit voor de leerlingen voor wie een ontwikke-
lingsperspectief is vastgesteld.  

   

 De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra onder-
steuning nodig hebben. 

   

 De leraren gaan in gesprek met leerling en ouders de mogelijk-
heden en ondersteuningsbehoeften na. 
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Deskundigheid De school onderhoudt in een cyclisch proces de deskundigheid 
van leraren t.a.v. ondersteuning. 

   

 De deskundigheid van de commissie van toelating is vastge-
legd. 

   

Domein: Ondersteuning   

Standaarden Indicatoren    
Ontwikkelings- per-
spectief 

Voor leerlingen die (ondanks incidentele) ondersteuning een 
afwijkend curriculum moeten volgen stelt de school een ont-
wikkelingsperspectief op. 

   

 
Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig heb-
ben wordt ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld.  

   

Preventieve en licht 
curatieve interventies  

De school signaleert – al dan niet in samenwerking met keten-
partners – tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproble-
men. 

   

 De school is verantwoordelijk voor een adequate transfer bij 
schoolwisseling. 

   

 De school hanteert het protocol dyslexie voor het voortgezet 
onderwijs. 

   

 De school hanteert het protocol dyscalculie voor het voortgezet 
onderwijs. 

   

 De school is fysiek  toegankelijk voor mensen met een lichame-
lijke beperking. 

 
 

  

 De school hanteert medische protocollen voor leerlingen die dit 
nodig hebben. 

   

 De school heeft aangepaste werk- en instructieruimtes voor 
leerlingen die dit nodig hebben.  

   

 Er is een faalangstreductietraining en een training sociale vaar-
digheden voor leerlingen die dit nodig hebben. 

   

Overdracht De scholen van RSV Breda hanteren eenduidige, duidelijk om-
schreven aannamecriteria voor de verschillende segmenten van 
het voortgezet onderwijs, die gebaseerd zijn op de slagingskans 
van de gekozen opleiding. 

   

 De school houdt zich bij de toelating aan de termijnen vastge-
legd in de wetgeving passend onderwijs.  

   

 De scholen vullen de gezamenlijke verantwoordelijkheid in door 
overplaatsingen in een gezamenlijke inspanning uit te voeren 
volgens een vaste procedure. 

   

Ouders en kind School en ouders leggen wederzijdse inspanningsverplichting 
vast. 

   

 De school gebruikt de driehoek ouders, kind en school als basis 
voor een sterke samenwerkingsrelatie en hanteert daarom als 
uitgangspunt: niet spreken over het kind, maar met het kind en 
zijn ouders.  

   

 De school heeft een communicatieplan met daarin expliciet 
aandacht voor ouders. 

   

Domein: Beleid     
Standaarden Indicatoren    
Beleid ondersteuning 

De school heeft een omschreven visie op de ontwikkeling van 
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het ondersteuningsaanbod in de school, waarbij specifiek aan-
dacht wordt besteed aan het bevorderen van deskundigheid en 
draagvlak voor het ondersteuningsbeleid van de school. 

Evaluatie  
ondersteuning  

De school evalueert jaarlijks het beleid t.a.v. de ondersteuning.            

 De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed 
zijn ingezet. 

   

Organisatie van de 
ondersteuning 

De mentor is de spil in de begeleiding.    

 De school heeft een goede ondersteuningscoördinatie.    

 De school heeft een omschreven plan t.a.v. leerlingbesprekin-
gen, die gericht zijn op de onderlinge versterking van het team 
t.a.v. de ondersteuning waaronder: 

   

 a. overleg over studievorderingen, gesignaleerde problemen, 
functioneren van jaargroepen; 

   

 b. een procedure m.b.t. opstelling, uitvoering en controle t.a.v. 
het ontwikkelingsperspectief; 

   

 c. collegiale ondersteuning of intervisie gericht op het vergroten 
van deskundigheid; 

            

 De school heeft een duidelijk herkenbare ondersteuningsstruc-
tuur voor leerlingen en teamleden. 

   

 De school hanteert een vaste procedure als problemen worden 
gesignaleerd. 

   

  De school heeft een goed georganiseerde loketfunctie voor de 
hulp die niet door de school zelf kan worden aangeboden. 

   

Ketenpartners De school  betrekt tijdig  ketenpartners die passen binnen het 
schoolondersteuningsprofiel.  

   

 De school heeft een multidisciplinair overleg, waarin ketenpart-
ners (standaard, of op uitnodiging) participeren.  

   

 De school heeft de taken en verantwoordelijkheden van het 
intern zorgteam en het multidisciplinair team met ketenpart-
ners  omschreven in het ondersteuningsplan. 

           

 
G = Goed 
M = Matig 
Z = zwak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: Format voor de scholen 
 

Activiteitenplan Ondersteuning  
 

School: Naam school 

Schooljaar: Schooljaar 

Schets achtergrond: Beschrijving hoe dit activiteitenplan past binnen de  
Ontwikkeling van de school. 
 
 
 
 

 
 
Activiteiten: 
 

Nr Relatie met ambities RSV: Activiteiten Doelstelling Middelen Doelgroep (n docenten/ n 
leerlingen / .. ) 

 Nummer overnemen uit lijstje hierna Welke activititeit gaat de school on-
dernemen?  

Wat is de doelstelling? Geef aan welk budget je 
hiervoor inzet vanuit het 
sob 

Geef aan hoeveel docen-
ten/leerlingen/ouders met 
deze activiteit bereikt wor-
den. Wees realistisch! 
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Ambities van het RSV Breda e.o. (samengevat uit het ondersteuningsplan, blz. 6/m8) 
 

 
1. zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere school en thuisnabij. Uitgegaan wordt van het adagium; regulier waar kan, speciaal als 

het nodig is; 
2. schoolbesturen realiseren een hoogwaardige basisondersteuning; de ondersteuning geschiedt zo dicht mogelijk bij de leerling en in overleg met 

de ouders; 
3. scholen realiseren intern extra ondersteuning en specialistische begeleiding als deze nodig is;  hierdoor worden bovenschoolse voorzieningen 

overbodig gemaakt. 
4. het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit zonder onderwijsaanbod is zo laag mogelijk, bij voorkeur nul; 
5. samenwerking met elkaar wordt geïntensiveerd om op iedere school meer leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag te kunnen bedie-

nen en om gezamenlijk een dekkend netwerk te vormen; 
6. verbeteren van de samenwerking met ketenpartners in de zorg, zodat onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar kunnen aansluiten en kunnen 

toewerken naar één kind – één gezin – één plan; 
7. uitbreiden van vormen van maatwerk, waardoor meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen; 
8. uitbreiden van de samenwerking tussen speciaal - en regulier onderwijs door te focussen op de samenwerkingsmogelijkheden, die vooral ge-

richt zijn op het primaire ondersteuningsproces bijvoorbeeld door het toepassen van symbiosevormen. 
9. de prestaties van het RSV Breda worden geëvalueerd en gemonitord; 
10. medewerkers worden verder geprofessionaliseerd in hun pedagogisch-didactische kwaliteiten. 
 

 

 

 


