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TOELICHTING 

 

 

 

Het swv Doetinchem en omgeving heeft als ambitieniveau de volgende doelstellingen:  

 

1  aangesloten scholen zijn in staat om passend onderwijs te realiseren, te differentiëren  in het 

onderwijsaanbod, ondersteuning op maat te realiseren aan zoveel mogelijk kinderen in de 

basisschoolleeftijd en zo thuisnabij mogelijk binnen het werkgebied van het swv, overeenkomstig de 

eisen voor basisondersteuning zoals vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. 

 

2  de aangesloten scholen kunnen een beroep doen op passende, flexibele, alternatieve 

arrangementen ten behoeve van kinderen waarvan de school – waarvoor zij zijn aangemeld of waar 

zij onderwijs volgen - aangeeft nog handelingsverlegen te zijn  

 

3  op het terrein van onderwijsondersteuning steken de resultaten van de scholen van het swv 

positief af ten opzichte van het landelijk gemiddelde en is het swv onderscheidend  

 

4  het swv voldoet aan de standaarden van de inspectie en draagt zorg voor monitoring.  

 

De overkoepelende doelstellingen zijn uitgewerkt in standaarden voor het toezicht. De mate waarin 

de beleidsdoelen zijn bereikt in relatie voor de daartoe beschikbare middelen wordt verantwoord in 

verantwoordingsrapportages, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast format. 

 

Deze verantwoordingsrapportages vormen de basis voor het toezicht. Los hiervan is het 

toezichthoudend bestuur gerechtigd om op een andere wijze informatie te verzamelen in het kader 

van de toezichthoudende taak. 

 

In deze notitie worden de formats voor de verantwoordingsrapportages vastgelegd op basis van het 

toezichtkader van het swv. 



Verantwoordingsdocumenten, versie 4 april 2016 

 
3

 

 

 

 

 

STANDAARD 1: Scholen bieden basisondersteuning overeenkomstig de eisen van het swv of zijn op 

weg deze te realiseren. 

1.Onderwerp basisondersteuning 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties:  

1.1  scholen zijn in staat om specifieke onderwijsbehoeften van 

kinderen vroegtijdig te signaleren en daarnaar te handelen  

1.2  scholen werken handelingsgericht  

1.3  scholen passen de ondersteuningsroute Doetinchem toe  

1.4  scholen hebben een goed functionerend 

ondersteuningsteam  

1.5  scholen voldoen aan de door het swv vastgestelde 

standaarden en criteria voor basisondersteuning.  

1.6  scholen ervaren dat het swv hen stimuleert en ondersteunt 

bij de schoolontwikkeling in relatie tot passend onderwijs binnen 

de geldende verantwoordelijkheidsverdeling tussen besturen en 

het swv.  

4. Interpretatie door de directeur Scholen voldoen aan de eisen voor basisondersteuning of kunnen 

aantonen dat zij vooruitgang boeken bij de realisering van 

basisondersteuning. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Besturen hebben vastgelegd dat hun scholen voldoen aan de 

indicatoren voor basisondersteuning. 

6.Type geselecteerde gegevens Gegevens zelfevaluatie en auditing 

7. Bewijs/gegevens zelfevaluatieonderzoek 

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 2: Scholen kunnen een beroep doen op passende, flexibele, alternatieve 

arrangementen aan kinderen waarvan de school aangeeft nog handelingsverlegen te zijn. 

1.Onderwerp arrangementen 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

2.1  scholen kunnen een beroep doen op arrangementen van het 

swv passend binnen het beschikbare budget van het swv en op 

basis van transparante criteria  

2.2  besturen voeren de onderlinge afspraken over een dekkend 

ondersteuningsaanbod voor leerlingen binnen het swv uit  

2.3  scholen en besturen profiteren van gemaakte afspraken en 

de functionele contacten door het swv met andere partners in 

de regio waardoor een continuüm van ondersteuning op 

regionaal niveau is gewaarborgd. Het betreft in ieder geval 

gemeenten, jeugdzorg, JGZ, maatschappelijk werk, CJG, 
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voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.  

2.4  jaarlijks worden afspraken vastgelegd tussen primair en 

speciaal onderwijs over de inzet van expertise  

2.5  scholen maken optimaal gebruik van de ingezette expertise.  

4. Interpretatie door de directeur De mate waarin scholen tevreden zijn over de inzet van het swv 

vormt een indicatie voor het voldoen aan de standaard. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Het swv is er voor de scholen. Zij moeten zo snel mogelijk een 

beroep kunnen doen op voorzieningen en geen last hebben van 

soms noodzakelijke procedures. 

6.Type geselecteerde gegevens tevredenheidsonderzoek 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 3: Op het terrein van onderwijsondersteuning steken de resultaten van de scholen 

van het swv positief af ten opzichte van het landelijk gemiddelde en is het swv onderscheidend. 

1.Onderwerp  resultaten 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

3.1  scholen verwijzen op een niveau lager dan of maximaal 

gelijk aan het landelijk gemiddelde, leidend tot een lager 

deelnamepercentage in het sbo en so cluster 3 en cluster 4  

3.2  scholen voor sbo en so (cluster 3 en cluster 4) hebben een 

deelnamepercentage maximaal gelijk aan het landelijk 

gemiddelde voor leerlingen die afkomstig zijn uit het 

werkgebied van het swv.  

4. Interpretatie door de directeur De kengetallen verwijzing/terugplaatsing ontwikkelen zich 

volgens het (verevenings-)patroon zoals vastgelegd in het OP. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Voor het financieel beheer is het streven gericht op uiteindelijke 

verevening en een balans tussen ondersteuningsbehoeften en 

kosten. 

6.Type geselecteerde gegevens Kengetallen OZL en kengetallen SO/SBO 

7. Bewijs/gegevens Per kwartaal gegevens OZL en SO/SBO 

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 4: Het swv voldoet aan de standaarden van de inspectie en verzamelt daartoe de 

relevante informatie. 

1.Onderwerp inspectietoezicht 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

4.1  het loket van het swv werkt effectief en efficiënt  

4.2  binnen het swv zijn geen thuiszitters of thuiszitters worden 

binnen 6 weken geleid  naar voorzieningen binnen het swv  

4.3  besturen (en hun scholen) leveren tijdig de informatie aan 

de directeur aan voor  verantwoordingsrapportages (de monitor) 

ten behoeve van de overheid (inspectie), het bestuur en 
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belanghebbenden. Het betreft hier de informatie over:  

. de ontwikkeling van de basisondersteuning en de 

ontwikkelagenda’s  

. de verantwoording van de inzet van de beschikbaar 

gestelde middelen  

4.4 binnen de kwaliteitssystematiek van het swv – zoals 

vastgelegd in het ondersteuningsplan – worden kwaliteitsaudits 

uitgevoerd. 

4. Interpretatie door de directeur Het swv moet voldoen aan de indicatoren van de inspectie. 

Hiertoe houdt de directeur alle noodzakelijke gegevens op orde 

en verwerkt de consequenties van het inspectietoezicht in de 

actuele jaarplanning. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Het swv is wettelijk gehouden aan de eisen vanuit het toezicht. 

6.Type geselecteerde gegevens Alle instrumenten 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 5: Het is de directeur niet toegestaan dat er onethisch, onwettig of in strijd met de 

statuten wordt gehandeld door haarzelf of de medewerkers van het swv. 

1.Onderwerp Handelen directeur 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

5.1  de directeur vermijdt elke schijn van 

belangenverstrengeling  

5.2  de directeur laat niet na overleg te voeren met externe 

belanghebbenden en hiermee  functionele relaties te 

onderhouden  

5.3  de directeur handelt niet buiten het inspectiekader voor 

swv-en  

5.4  de directeur laat niet na om scholen en besturen te 

activeren en te stimuleren om de beoogde  resultaten van de 

stichting te realiseren  

5.5  de directeur respecteert de verantwoordelijk van de 

besturen voor de uitvoering van het  ondersteuningsbeleid op de 

eigen scholen.  

4. Interpretatie door de directeur De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

5. Rechtvaardiging interpretatie De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

6.Type geselecteerde gegevens Jaarlijkse verklaring en bewijsvoering in het jaarverslag 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 6: Het is de directeur niet toegestaan een ondeugdelijk financieel beleid te voeren. 

1.Onderwerp Financieel beleid 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 
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6.1  de directeur stelt geen begroting op zonder een meer jaren 

prognose en risico-inventarisatie  

6.2  de directeur stelt geen begroting op die in strijd is met de 

doelen  

6.3  de directeur stelt geen begroting op vanuit oneigenlijke 

verwachtingen ten aanzien van inkomsten en uitgaven  

6.4  de directeur stelt geen begroting op met voorbijgaan aan 

gebruikelijke en landelijk erkende financiële normen  

6.5  de directeur spreekt geen voorzieningen en reserves aan 

tenzij toegestaan door het bestuur  

6.6  de directeur voorkomt dat de stichting overmatige 

financiële reserves hanteert  

6.7  de directeur voert geen exploitatiebeleid met significante 

afwijkingen ten opzichte van de  goedgekeurde begroting  

6.8  de directeur zal niet speculeren met risicodragend kapitaal, 

of risicodragend beleggen  

6.9 de directeur onderneemt geen activiteiten die de 

continuïteit van de stichting in gevaar brengen. 

4. Interpretatie door de directeur De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

5. Rechtvaardiging interpretatie De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

6.Type geselecteerde gegevens Jaarlijkse verklaring en bewijsvoering in het jaarverslag, 

begroting, jaarrekening op basis van een notitie financieel 

beleid. 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

STANDAARD 7:  Het is de directeur niet toegestaan een ondeugdelijk personeelsbeleid te voeren. 

1.Onderwerp Personeelsbeleid  

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

7.1  de directeur laat geen ongekwalificeerd personeel 

werkzaam zijn in het swv  

7.2  de directeur voert geen personeelsbeleid dat in strijd is met 

de cao of met algemene  maatstaven van goed werkgeverschap  

7.3  de directeur laat niet na bij dreigende escalatie of 

dreigende schade dit te melden aan het  bestuur  

7.4  de directeur laat niet na de professionele ontwikkeling van 

medewerkers voor hun  werkzaamheden binnen het swv te 

bevorderen en hierin een actief beleid te voeren  

7.5  de directeur hanteert de gesprekkencyclus in het kader van 

het personeelsbeleid.  

4. Interpretatie door de directeur De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

5. Rechtvaardiging interpretatie De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

6.Type geselecteerde gegevens Jaarlijkse verklaring en bewijsvoering in het jaarverslag op basis 

van een notitie personeelsbeleid. 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 



Verantwoordingsdocumenten, versie 4 april 2016 

 
7

 

 

STANDAARD 8: Het bestuur vergadert volgens een agenda op basis van een jaarplanning. 

1.Onderwerp bestuursvergadering 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

8.1  de agenda kent een vast format met aandacht voor 

monitoring van resultaten, managementrapportages, 

toekomstverkenningen, incidentele informatie, sparren met en 

adviseren van de directeur en evaluatie van de 

bestuurswerkwijze  

8.2  de agenda wordt uiterlijk één week van te voren opgestuurd 

op basis van de jaarplanning  

8.3  het bestuur vergadert maximaal 5 keer per jaar, per keer 

maximaal 3 uur  

8.4  de bestuursvergadering kent geen rondvraag  

8.5  van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, 

binnen 2 weken na vergaderdatum wordt het verslag 

toegezonden 

8.6  bestuursvergadering zijn niet openbaar  

8.7  het bestuur evalueert periodiek de eigen werkwijze  

8.8  het bestuur evalueert minstens tweejaarlijks het 

toezichtkader.  

4. Interpretatie door bestuur Bovenstaande normindicaties komen overeen met het gestelde 

in de statuten en het toezichtkamer van het 

samenwerkingsverband. De vergaderingen (planning, 

voorbereiding, uitvoering en nazorg) dienen aan de 

normindicaties te voldoen. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Het bestuur heeft vastgelegd te handelen conform de 

uitgangspunten van Policy Governance (Carver) en dient de 

statuten te respecteren. 

6.Type geselecteerde gegevens Tijdens de eerst vergadering van van het nieuwe schooljaar 

wordt deze standaard geagendeerd. Bestuursleden geven van te 

voren aan dar er naar zijn/haar mening niet aan de indicatoren 

is voldaan.  

7. Bewijs/gegevens   

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 
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STANDAARD 9: Bestuursleden houden zich aan de eigen gedragscode, afspraken en rol. 

1.Onderwerp  

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

9.1  het bestuur spreekt met 1 mond. Bestuursuitspraken worden 

vastgelegd  

9.2  bestuursleden spreken elkaar in de bestuursvergadering aan 

op rolvastheid en roldiscipline. Het  bestuur gaat niet managen  

9.3  het bestuur voorkomt belangenverstrengeling  

9.4  vertrouwelijke informatie wordt ook als zodanig behandeld  

9.5  bestuursleden overleggen uit dien hoofde tijdens en niet 

buiten de bestuursvergadering met de directeur, tenzij het 

bestuur hiertoe heeft besloten  

9.6  bestuursleden doen uitspraken als bestuurslid van het swv in 

de bestuursvergadering en niet daarbuiten  

9.7  bestuursleden zijn loyaal aan genomen bestuursbesluiten 

waarbij gedragingen van individuele  bestuursleden in lijn zijn 

met genomen bestuursbesluiten  

9.8  het bestuur houdt zich aan gemaakte afspraken en 

bevordert het realiseren van de doelstellingen van het swv  

9.9  bestuursleden dragen ervoor zorg dat desgevraagd relevante 

monitorgegevens van de scholen worden geleverd aan de 

directeur  

9.10  bestuursleden zijn in principe altijd aanwezig op 

bestuursvergaderingen, afwezigheid door overmacht wordt van 

te voren gemeld bij de voorzitter (via het secretariaat) 

9.11  bestuursleden ontvangen geen aparte vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden.  Een uitzondering hierbij geldt voor de 

voorzitter. Gelet op de extra werkzaamheden voor de voorzitter 

is het gerechtvaardigd dat daarvoor een vergoeding wordt 

toegekend.  

4. Interpretatie door bestuur Bovenstaande indicaties zijn specifiek gericht op de rolvastheid 

van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. 

Bestuursleden moeten in hun handelen steeds standvastig zijn 

en het belang van het samenwerkingsverband voor ogen hebben. 

5. Rechtvaardiging interpretatie Conform de afspraken in het beleidskader en de uitgangspunten 

van Policy Governance van Carver. 

6.Type geselecteerde gegevens Jaarlijks wordt tijdens een bestuursvergadering vastgesteld of 

het bestuur conform de afspraken heeft gehandeld. 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 
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STANDAARD 10: Het bestuur staat onder leiding van een voorzitter. 

1.Onderwerp  

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

10.1  het bestuur benoemt de voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter uit het midden. Bij een voorzittersvacature kunnen 

kandidaten zich melden. Een commissie uit het bestuur voert 

het gesprek met een of meer kandidaten en doet een voordracht 

aan bestuur. Het bestuur benoemt vervolgens de 

voorzitter/plaatsvervangend voorzitter.  

10.2  de plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij 

afwezigheid en zolang er bij vacature geen nieuwe voorzitter is. 

De plaatsvervangend voorzitter vervult zo nodig statutaire 

verplichtingen.  

10.3  de voorzitter:  

. bezit goede vergadertechnische kwaliteiten  

. bewaakt de bestuursstijl (agenda, hoofdlijn)  

. bewaakt naleving van de gedragscode  

. bewaakt naleving van de statuten  

. bewaakt de gesprekkencyclus van de directeur  

. bewaakt de professionele vergadercultuur  

. bewaakt het verschil tussen besturen en managen.  

4. Interpretatie door bestuur Bovenstaande normindicaties moeten toegepast worden bij een 

vacature en benoemingsprocedure van (plaatsvervangend ) 

voorzitter. 

5. Rechtvaardiging interpretatie  

6.Type geselecteerde gegevens Deze standaard is alleen van toepassing bij een vacature van 

(plaatsvervangend) voorzitter. Indien een dergelijke situatie zich 

voordoet dient achteraf beoordeeld te worden of conform de 

afspraken is gehandeld 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 11: Het bestuur beoordeelt het functioneren van de directeur.   

1.Onderwerp Oordeel directeur 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties:  

11.1 een commissie uit het bestuur - waaronder de voorzitter - 

hebben jaarlijks met de directeur een functioneringsgesprek.  

4. Interpretatie bestuur Het oordeel met betrekking tot het functioneren van de 

directeur wordt bepaald door de verantwoordingsrapportages 

die de directeur aan het bestuur aanbiedt. Als de 

verantwoordingsrapportages voldoen aan de 

verwachtingen/eisen van het bestuur heeft de directeur 

zijn/haar opdracht naar behoren uitgevoerd. 

Strikt genomen biedt Policy Governance geen ruimte voor een 

jaarlijks beoordelings-/functioneringsgesprek. 
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Het is echter wel van belang om periodiek breder dan alleen de 

verantwoordingsrapportages naar het samenwerkingsverband en 

de rol van de directeur daarin te kijken. Hoe beleeft de 

directeur zijn/haar functie en hoe ziet hij/zij de samenwerking 

met het bestuur en de ontwikkelingen in het 

samenwerkingsverband in het algemeen? 

5. Rechtvaardiging interpretatie Vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat het bestuur 

van het samenwerkingsverband jaarlijks een open en 

gelijkwaardig gesprek met de directeur voert. 

6.Type geselecteerde gegevens Een open gesprek over o.a. de organisatie (reilen en zeilen van 

het samenwerkingsverband), welbevinden, professionalisering. 

7. Bewijs/gegevens  

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 

 

STANDAARD 12:  Het bestuur en de directeur gaan professioneel met elkaar om. 

1.Onderwerp Relatie bestuur-directeur 

2.Datum  

3.Standaard Normindicaties: 

12.1  besluiten van het bestuur zijn alleen bindend voor de 

directeur als deze vastgelegd zijn in schriftelijke 

beleidsuitspraken (standaarden) als onderdeel van dit 

toezichtkader  

12.2  het bestuur geeft niet rechtstreeks opdrachten aan 

personeelsleden die ressorteren onder de verantwoordelijkheid 

van de directeur  

12.3  het bestuur spreekt geen oordeel uit over het functioneren 

van andere personeelsleden dan de directeur  

12.4  het oordeel van het bestuur over het functioneren van de 

directeur wordt gebaseerd op het functioneren van de 

organisatie, afgemeten aan de mate waarin de geformuleerde 

beoogde resultaten zijn bereikt, en het geformuleerde 

bevoegdheidskader is gerespecteerd  

12.5  het bestuur mandateert haar bevoegdheden, behalve de 

aangelegenheden als bepaald in artikel 8, lid 5 van de statuten, 

naar de directeur door middel van schriftelijke beleidsuitspraken 

over beoogde resultaten en het bevoegdheidskader  

12.6  daar waar het bestuur geen specifieke uitwerking van 

beleidsuitspraken heeft, wordt de directeur geacht om, op grond 

van een redelijke interpretatie, haar eigen besluiten te nemen, 

en alle activiteiten te ondernemen die zij nodig acht  

12.7  het bestuur kan de beslisruimte van de directeur alleen 

inperken door haar eigen beleidsuitspraken aan te passen  

12.8  verantwoordelijkheden die op wettelijke grond niet door 

het bestuur gemandateerd kunnen worden, worden op een 

zogenaamde ‘instemmingsagenda’ geplaatst. Dit betreft de 

volgende verantwoordelijkheden: het vaststellen van de 

begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de 
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jaarrekening  

12.9  de directeur legt binnen een jaarcyclus in 

verantwoordingsrapportages verantwoording af van de mate 

waarin beoogde resultaten behaald zijn, en het 

bevoegdheidskader is gerespecteerd. Deze 

verantwoordingsrapportages bestaan uit een interpretatie door 

de directeur van de beleidsuitspraak, een onderbouwing van de 

gemaakte interpretatie en gegevens die duidelijk maken in 

hoeverre het doel gehaald is of het bevoegdheidskader is 

gerespecteerd  

12.10  het bestuur accordeert de verantwoording van de 

directeur. Indien het bestuur oordeelt dat een 

verantwoordingsrapportage niet kan worden geaccordeerd, zal 

het bestuur de directeur verzoeken om een nieuwe rapportage 

op te stellen binnen een bepaalde termijn  

toezichtkader versie 19 juni.doc 

12.11  het bestuur kan te allen tijde een 

verantwoordingsrapportage vragen maar zal normaal gesproken 

de cyclus aanhouden die jaarlijks wordt vastgesteld, parallel aan 

de vergadercyclus  

12.12  de directeur vertegenwoordigt, met inachtneming van het 

bepaalde in de statuten, het swv naar buiten in overlegsituaties.  

4a. Interpretatie door de 

directeur 

De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

4b. Interpretatie bestuur Het bestuur houdt in deze aan het toezichtkader. 

5. Rechtvaardiging interpretatie De directeur houdt zich in deze aan het toezichtkader. 

6.Type geselecteerde gegevens  

7. Bewijs/gegevens Jaarlijkse verklaring en bewijsvoering in het jaarverslag op basis 

van een notitie personeelsbeleid. 

8.Verklaring dat voldaan/niet 

voldaan is 

 

 


