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De monitor samenwerkingsverbanden (2018) geeft inzicht in de uitvoering van passend onderwijs vanuit het 

perspectief van de leidinggevenden van samenwerkingsverbanden in het po en vo. Een representatieve groep van 

zo’n 70% van hen heeft deelgenomen aan de enquête die de basis vormt voor ons onderzoek. De eerste 

bevindingen zijn bediscussieerd met een groep betrokken en experts en voorzien van extra duiding. In het najaar 

van 2019 vindt een grootschalig onderzoek uit onder schoolbesturen om op vergelijkbare wijze ook het perspectief 

van schoolbesturen weer te kunnen geven. Deze samenvatting presenteert enkele belangrijke bevindingen uit de 

monitor samenwerkingsverbanden 2018. 

 

Organisatie van het samenwerkingsverband 

• Nog steeds of opnieuw zoeken veel samenwerkingsverbanden naar een goede manier om bestuur en intern 

toezicht te scheiden; een kwart heeft de afgelopen twee jaar het gehanteerde bestuursmodel gewijzigd en is 

een zesde deel dit nog van plan. 

 

• De zeggingskracht van het gehanteerde ‘model’ moet echter worden 

genuanceerd; binnen samenwerkingsverbanden met een Raad van 

Toezicht wordt lang niet altijd gewerkt met onafhankelijke leden, en 

(ook) in de overige bestuursmodellen worden maatregelen getroffen 

om te komen tot meer onafhankelijk toezicht en tegenkracht. 

 

Financiën 

• Samenwerkingsverbanden verschillen in de financiële risico’s die ze lopen, en de mate waarin deze risico’s bij 

het samenwerkingsverband of bij de besturen ligt. In zo’n 60% van de samenwerkingsverbanden is het 

gewenste weerstandvermogen bereikt, terwijl nog een kwart beleid voert om de vermogenspositie op het 

gewenste niveau te brengen (op- of afbouwen).  

 

• De leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden oordelen (net als in 2016) over het algemeen dat het 

financieel beleid in hun samenwerkingsverband voldoende duidelijk is. Ten opzichte van 2016 zien we dat iets 

meer samenwerkingsverbanden zicht zeggen te hebben op de besteding van middelen en zich hierbij iets vaker 

ook op schriftelijke rapportages over de omvang van ondersteuning lijken te baseren. 

 

Bureaucratie 

• Leidinggevenden oordelen over het algemeen positief en positiever dan in voorgaande jaren over de toewijzing 

en geringe bureaucratie. Uit ander onderzoek weten we echter dat scholen dit niet altijd zo ervaren. 

Leidinggevenden noemen dat problemen soms onterecht worden toegeschreven aan ‘passend onderwijs’ of 

‘het samenwerkingsverband’ en dat verandering van werkwijzen (ook vereenvoudigingen) soms aanvankelijk 

als belastend wordt ervaren. 

  

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/monitor-samenwerkingsverbanden-2018/


 

 

 

 

Inzicht en sturing op ondersteuning  

• Een kleine meerderheid tot tweederde van leidinggevenden geeft aan dat zij op centraal niveau goed zicht 

hebben op de kwaliteit van ondersteuning. Daarentegen geeft 10 tot 15% van de samenwerkingsverbanden 

aan dat dit inzicht op centraal niveau ontbreekt.  

 

• Hoewel de kwaliteit van ondersteuning en het dekkend netwerk over het algemeen positief wordt beoordeeld, 

vindt maar een klein deel van de leidinggevenden dat ze voldoende invloed hebben op kwaliteit van 

ondersteuning. Betrokkenen lichten mondeling toe dat deze invloed veelal ligt bij de schoolbesturen/scholen. 

Soms wordt de invloed ook beperkt door externe factoren (budget, krimp, lerarentekorten).  

 

Positie van belanghebbenden  

• Uit andere onderzoeken weten we dat de ondersteuningsplanraad minder als tegenmacht fungeert dan met de 

wet beoogd. De Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 bevestigt dit beeld grotendeels, al oordelen 

leidinggevenden minder negatief over de informatieachterstand die de ondersteuningsplanraad volgens 

andere onderzoeken zou hebben.  

 

Samenwerking met externen  

• Over het algemeen oordelen de leidinggevenden van de 

samenwerkingsverbanden neutraal of zijn vrij tevreden over de 

afstemming met externe partijen. De afstemming met cluster 2 

(po) en jeugdhulp (vo, en in mindere mate po) is daarentegen een 

grote bron van onvrede. De onvrede over de samenwerking met 

jeugdhulp is ook toegenomen ten opzichte van 2016. 

 

• De daling van tevredenheidscijfers over jeugdhulp kunnen 

worden geduid vanuit een opbouwende frustratie en hogere 

verwachtingen bij leidinggevenden. Daarentegen lichten 

sommigen mondeling toe dat er soms ook sprake is van echte 

achteruitgang in samenwerking met jeugdhulp. 

 

Verevening en krimp 

• Een sterk negatieve verevening en krimp plaatsen samenwerkingsverbanden voor een moeilijkere opdracht. 

We zien dit op punten terug in ons onderzoek. 

 

• Samenwerkingsverbanden met een meer negatieve vervening verzorgen iets minder vaak zelf ondersteuning, 

besteden een iets kleiner deel van het budget aan speciale voorzieningen, en zeggen minder invloed op de 

kwaliteit van ondersteuning te hebben. 

 

• Samenwerkingsverbanden met krimp rapporteren minder consensus en laten een groter deel van de middelen 

decentraal door de besturen inzetten. Ook zijn zij fors minder tevreden over de duidelijkheid en transparantie 

van het financiële beleid dan andere samenwerkingsverbanden. 
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