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Bijlage 6. Uitwerking KPI’s uit het kwaliteitszorgsysteem  

 

    Uitwerking KPI's   

  Indicator Hoe doen we dat? Waar ligt dat vast? Hoe brengen we het 
resultaat in beeld? Wat 
monitoren we? 

  Kwaliteitsaspect 1 Resultaten       

1.1 Het samenwerkingsverband 
realiseert passende 
ondersteuningsvoorzieningen voor 
alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben.  

Reguliere scholen hebben hun 
basisondersteuning beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Naast de 
reguliere scholen voor vo heeft het RSV 
Breda 2 scholen voor specifiek vmbo en vso-
scholen in de clusters 3 en 4. 

De schoolondersteuningspro-
fielen worden jaarlijks 
geactualiseerd en worden 
gepubliceerd op de website. 

Het aantal leerlingen per 
school; percentages lwoo, 
pro, vso, deelname 
tussenvoorziening(en), het 
aantal (door)verwijzingen 
per school. 

1.2 Het samenwerkingsverband 
realiseert de toewijzing van de extra 
ondersteuning en de plaatsing van de 
leerlingen tijdig en effectief. 

We beschrijven de procedure welke gevolgd 
wordt rondom het toewijzen van extra 
ondersteuning . 

In het ondersteuningsplan.   

1.3 Het samenwerkingsverband zet zijn 
middelen doelmatig in 
(meerjarenbegroting waarin het 
beleid uit het ondersteuningsplan 
duidelijk herkenbaar is vertaald)  

Zie meerjarenbegroting + toelichting. In de meerjarenbegroting.    In de jaarrekening. 

1.4 Het samenwerkingsverband 
realiseert de beoogde kwalitatieve en 
kwantitatieve resultaten die het voor 
leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften heeft 
opgesteld 

Voor iedere leerling die extra ondersteuning 
nodigt heeft wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit 
ontwikkelingsperspectief wordt het doel van 
de ondersteuning beschreven 
(uitstroomperspectief). 

In het ondersteuningsplan.  Het percentage ll’n dat 
deelneemt aan vso en 
tussenvoorziening; het 
aantal ll’n dat ongediplo-
meerd uitstroomt;   
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1.5 Binnen het samenwerkingsverband is 
geen schoolverzuim door leerlingen 
die (mogelijk) extra ondersteuning 
nodig hebben. 

Het beleid is er op gericht om voor alle 
leerlingen een passend aanbod te kunnen 
doen. Geen thuiszitters. Er is intensief 
overleg met RBL West-Brabant en 
gemeenten over OZA's indien die nodig 
blijken te zijn. ook is er de rebound/opdc-
voorziening.  

In het ondersteuningsplan is 
de aanpak thuiszitters 
beschreven. 

Het aantal thuiszitters 
wordt drie maal per jaar 
vastgelegd en 
doorgestuurd aan de 
Inspectie. 

1.6 Het samenwerkingsverband stemt 
goed af met Jeugdzorg en WMO-zorg 

Er wordt OOGO gevoerd met de gemeente 
over het ondersteuningsplan en over het 
jeugdplan.  Het OOGO wordt voorbereid in 
een ambtelijke werkgroep. 

In het ondersteuningsplan is 
de wijze waarop met de 
gemeenten overlegd wordt 
beschreven. Er is er een 
Ontwikkelagenda vastgesteld. 

Jeugdmonitor per 
gemeente 

  Kwaliteitsaspect 2 Management en organisatie 
  

    

2.1 Het samenwerkingsverband heeft 
een missie bepaald, waaruit 
consequenties zijn getrokken voor de 
inrichting van de organisatie en de te 
bereiken doelstellingen (visie). 

Het RSV Breda organiseert passend 
onderwijs zo thuisnabij mogelijk en geeft 
scholen zoveel mogelijk verantwoorde-
lijkheid in de uitvoering van passend 
onderwijs. Het RSV Breda ondersteunt 
scholen daarbij maximaal: met middelen 
(schoolmodel), materiaal (voormalige AB-ers 
als experts) en door voor 
ouder(s)/verzorger(s) en scholen een 
adviesfunctie te vervullen. Het bestuur stuurt 
op resultaten (middelen: 
doorverwijzingscijfers, tevredenheidson-
derzoeken,  financiële kengetallen, enz.). 
Overhead wordt zo klein (maar effectief) 
mogelijk gehouden. Het RSV Breda richt zich 
uitsluitend op de core business van 
samenwerkingsverbanden: het verzorgen 
van passend onderwijs. 

In het ondersteuningsplan zijn 
missie, visie, 
organisatiestructuur 
beschreven. Op de website 
staan de schoolprofielen die 
jaarlijks geactualiseerd 
worden. 

Financiële verantwoording  
via jaarrekening. We 
monitoren per school het 
aantal verwijzingen naar 
een zwaardere  
voorziening; de 
doorplaatsingsgegevens 
van de tussen- en/of 
bovenschoolse voorzienin-
gen; het aantal vsv'ers, het 
aantal klachten bij het RSV   
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2.2 Verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden van de deelnemers 
aan het samenwerkingsverband en 
van degenen die voor het 
samenwerkingsverband taken (al dan 
niet in mandaat) uitvoeren, zijn 
helder vastgelegd. 

Het RSV Breda heeft een 
organisatiestructuur weggezet die de 
scholen maximaal ondersteunt bij het 
realiseren van passend onderwijs. 

In de statuten, in het interne 
toezichtkader en in het 
directiestatuut. 

  

2.3 Het samenwerkingsverband heeft 
een doelmatige overlegstructuur 

het bestuur kent een uitvoerend dagelijks 
bestuur en een toezichthoudend algemeen 
bestuur. De directeur heeft de dagelijkse 
leiding en stuurt de organisatie aan. 

In het jaarplan worden de 
doelstellingen per jaar en de  
overlegmomenten van alle 
gremia opgenomen. 

Aantallen vergaderingen 
per gremia worden jaarlijks 
vastgelegd. 

2.4 Het samenwerkingsverband heeft 
eenduidige procedures en termijnen 
voor het plaatsen van leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben en 
het toewijzen van extra 
ondersteuning. 

 De procedures en termijnen zijn vastgesteld 
bij de start van het samenwerkingsverband. 
Er is één aanmeldformulier voor alle 
arrangementen. Het groeidocument is 
vastgesteld als document waarmee de 
onderbouwing van de aanvraag aangeleverd 
wordt. 

Procedures en termijnen zijn 
opgenomen in het 
ondersteuningsplan 
2015/2018 en de aanvulling 
daarop (v.w.b. pro en lwoo). 

We bepalen jaarlijks de 
gemiddelde tijdsduur 
tussen aanvraag en 
besluitvorm aanvraag tlv, 
aanwijzing of 
arrangement. 

2.5 Het samenwerkingsverband voert 
een actief voorlichtingsbeleid over 
taken en functies van het 
samenwerkingsverband 

Het RSV Breda heeft een website waarop 
o.a. de schoolprofielen en het vastgestelde 
beleid is in te zien. Het RSV verspreidt een 
samenvatting van het ondersteuningsplan 
onder de scholen en levert de scholen een 
standaardtekst om op te laten nemen in de 
schoolgids van alle scholen. Via een  
gezamenlijk Twitteraccount met het PO 
worden actuele ontwikkelingen rondom 
passend onderwijs, resp. het RSV 
gecommuniceerd. 

In het ondersteuningsplan.    
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2.6 Het samenwerkingsverband heeft het 
interne toezicht op het bestuur 
georganiseerd, vastgesteld waarop 
dit toezicht betrekking heeft en 
zorggedragen voor middelen om dit 
toezicht te kunnen uitoefenen. 

Het bestuur kent een uitvoerend dagelijks 
bestuur en een toezichthoudend algemeen 
bestuur.    

Samenstelling, teken en 
bevoegdheden van het 
bestuur, dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur liggen vast 
in de statuten. Er is een intern 
toezichtkader. 

Het ab evalueert ten 
minste één maal per jaar – 
buiten aanwezigheid van 
de leden van het db– het 
functioneren van het db 
alsmede de relatie tussen 
het ab en het db. Het ab 
bespreekt het resultaat van 
de evaluatie met het db. 

  Kwaliteitsaspect 3 Kwaliteitszorg       

3.1 Het samenwerkingsverband plant en 
normeert zijn resultaten in een 
vierjarencyclus. 

Het ondersteuningsplan wordt iedere vier 
jaar opnieuw opgesteld. Het eerste 
ondersteuningsplan (2014-2018) is na één 
jaar herschreven  (op 2015/2018) en heeft in 
december 2015 een aanvulling gekregen 
i.v.m. de inpassing lwoo en pro. 

In het ondersteuningsplan 
2018-2022.  

  

3.2 Het samenwerkingsverband voert 
zelfevaluaties uit. 

De scholen voeren jaarlijks een zelfevaluatie 
uit bij de basisondersteuning. 

Notitie basisondersteuning en 
zelfevaluatieinstrument. 

De opgave van de scholen 
mbt de PI´s zoals 
opgenomen in de 
basisondersteuning. 

3.3 Het samenwerkingsverband werkt 
planmatig aan kwaliteitsverbetering 

Jaarlijks worden de doelstellingen bepaald. 
De (in ontwikkeling zijnde) monitor levert 
input voor de nieuwe, bijgestelde 
doelstellingen.  

In het ondersteuningsplan en 
het jaarplan. 

Aantal scholen met 
Inspectie-arrangement 
'zwak'  

3.4 Het samenwerkingsverband legt 
jaarlijks verantwoording af van 
gerealiseerde kwaliteit. 

In het jaarverslag (= bestuursverslag + 
jaarrekening) wordt zowel financieel als 
inhoudelijk verantwoording afgelegd. Het 
geaccordeerde jaarverslag wordt 
gepubliceerd op de website.  

In het ondersteuningsplan en 
jaarplan. 
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3.5 Het samenwerkingsverband borgt 
gerealiseerde verbeteringen 

Gerealiseerde verbeteringen worden 
vertaald in beleidsdocumenten. 
Vastgestelde en bijgestelde 
beleidsdocumenten worden direct na 
vaststelling gepubliceerd op de website en 
vervolgens opgenomen in jaarplan en/of 
ondersteuningsplan.     

    

3.6 Het samenwerkingsverband 
onderzoekt bij de belanghebbenden 
de tevredenheid over het 
samenwerkingsverband 

Er worden tevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd onder stakeholders (besturen, 
scholen, ouders/leerlingen, ketenpartners).   

In het ondersteuningsplan.  Resultaten van 
tevredenheidsonder-
zoeken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


