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1. Inleiding 

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs worden vijftien 
meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs 
(po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen worden gevolgd van 2016 
tot en met 2019. De casestudies hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat er 
gekeken wordt naar alle relevante aspecten die met de invoering en toepassing van 
passend onderwijs te maken hebben. Het doel van de casestudies is om inzicht te krijgen 
in de werking van processen en mechanismen die optreden vanwege passend onderwijs 
en in de samenhang en interacties tussen niveaus en actoren. In de casestudies wordt de 
nadruk gelegd op de verbinding tussen de verschillende aspecten en de context waarin 
passend onderwijs wordt ingevoerd. De cases worden gevolgd over een reeks van jaren 
waardoor het mogelijk is om ook naar de ontwikkeling te kijken die passend onderwijs 
binnen de cases doormaakt.  
De voorliggende rapportage bevat de bevindingen van de tweede en derde ronde integrale 
casestudies voor de mbo-instellingen. Over de eerste ronde is een afzonderlijk rapport 
verschenen, dat rapport gaat over de situatie in de cases in 2016. De gegevens voor de 
tweede ronde zijn verzameld in 2017, de gegevens voor de derde ronde in 2018.  
In elke case zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers op centraal niveau, het 
begeleidingsteam (managers, begeleider(s) en/of beleidsmedewerker) en de 
deelnemende opleidingen per mbo-instelling (opleidingsmanagers, docenten/slb’ers en 
deels ook begeleiders vanuit de ondersteuning van de opleiding). In de tweede ronde zijn 
ook enkele ouders geïnterviewd waarvan bekend is dat zij een kind op school hebben met 
een extra ondersteuningsbehoefte. 
 
Selectie van de cases 
De cases zijn geselecteerd in 2015, ruim een jaar na de invoering van passend onderwijs. 
Bij de selectie van de cases is gestreefd naar een goede spreiding op: 

• Omvang 
• Type mbo-instelling (ROC, AOC, vakinstelling) 
• Geografische spreiding 
• Type beleid passend onderwijs (breed/smal) 

 
Het selectiecriterium ‘type beleid passend onderwijs’ betreft de manier waarop 
instellingen passend onderwijs afbakenen. Uit een eerder uitgevoerde Korte 
termijnevaluatie (nulmeting) bleek dat bij de start van passend onderwijs in 2014 
instellingen verschillende keuzes maakten voor de afbakening van passend onderwijs. Een 
deel van de instellingen koos ervoor om passend onderwijs te richten op studenten met 
een beperking of chronische ziekte. Studenten met ondersteuningsbehoeften van andere 
aard werden ook ondersteund, maar niet in het kader van passend onderwijs. Deze 
instellingen kozen voor een ‘smalle’ benadering van passend onderwijs en in zekere zin 
een voortzetting van de lgf-afbakening. Een ander deel van de instellingen koos ervoor om 
passend onderwijs niet voor een specifieke doelgroep te reserveren, maar daartoe alle 



 

6 

ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte te rekenen, ongeacht de 
oorzaak van de behoefte. Deze ‘brede’ afbakening van passend onderwijs werd bij de start 
van passend onderwijs door ongeveer twee derde van de instellingen gekozen. 
 
Het mbo kent drie verschillende soorten instellingen: Regionale Opleidingen Centra (ROC), 
Agrarisch Opleidingen Centra (AOC) en vakinstellingen (VI). In omvang lopen de 
instellingen sterk uiteen van minder dan 2.000 tot (veel) meer dan 15.000 studenten. 
Hoewel elke instelling één organisatie vormt, hebben met name de AOC’s en de grote 
ROC’s vaak meerdere vestigingen. De Korte termijnevaluatie (nulmeting) laat zien dat er 
een zekere samenhang is tussen de keuze voor brede of smalle afbakening van passend 
onderwijs, het type instelling en de omvang van de instelling. Zo bleek dat alle AOC’s en 
vakinstellingen te typeren zijn als ‘klein’ en ‘breed’. Bij de ROC’s komen alle combinaties 
van ‘klein/groot’ en ‘breed/smal’ voor. 
 
In het rapport over ronde 1 van het onderzoek bij de integrale cases is uitvoeriger 
verantwoord hoe de selectie is uitgevoerd. Voor dit rapport laten we alleen zien hoe de 
cases over de selectiecriteria verdeeld zijn. 
 

Tabel 1 – Kenmerken van de mbo-cases 

Case Type instelling Grootte instelling Afbakening passend 
onderwijs (bij start) 

A VI Klein Breed 

B AOC Klein Breed 

C ROC Groot Breed 

D ROC Klein (middelgroot) Smal 

E ROC Groot (middelgroot) Smal 

 
Benadrukt moet worden dat het hier gaat om een indeling op kenmerken die bij de start 
van het onderzoek van toepassing waren. In de loop van de tijd zijn hierin verschuivingen 
opgetreden, deze worden later in dit rapport beschreven. 
 
Onderwerpen  
De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van topiclijsten waarin vragen terugkomen over 
verschillende thema’s die binnen passend onderwijs belangrijk zijn. Deze thema’s komen 
deels in elke ronde terug (om ontwikkelingen te kunnen vaststellen) en zijn deels specifiek 
voor een ronde. Er is gekozen voor deze spreiding van thema’s over de ronden om 
respondenten niet te veel te belasten. Verder zijn de topiclijsten afgestemd op de 
verschillende respondenten, zodat elke respondent alleen vragen voorgelegd kreeg waar 
hij of zij uit eigen ervaring iets over zou kunnen zeggen.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de negen hoofdthema’s in de casestudies en 
de verdeling over de twee ronden en over de respondentgroepen (gebruikte afkortingen 
worden toegelicht onder de tabel). 
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Tabel 2 – Overzicht thema’s en respondenten, tweede ronde (2017) en derde ronde (2018) 

Nr. Thema Respondenten 
2e ronde 2017 

Respondenten 
3e ronde 2018 

1 Beleid en afbakening passend onderwijs C. T. C. M. T. Z 

2 Financiën en middelenverdeling C. T. C. M. T 

3 Toelatingsbeleid en -procedures C. T.  C. M. T. Z. I 

4 Toewijzing extra ondersteuning C. T. D. O.  

5 Ondersteuningsaanbod C. T. D. O. C. M. T. Z. I 

6 Bijlage bij onderwijsovereenkomst (OOK) C. T. D. O. C. M. T. Z. I 

7 Studenten en ouders D. O  

8 Onderwijs – gemeente – jeugdhulp C. T. O. C. M. T. Z 

9 Expertise en professionalisering docenten D. C. M. T. Z 

 
Respondenten:  
C  Coördinator/programmaleider passend onderwijs (instellingsniveau),  
M Directeur/manager 
T Teamleider  
O Ouder/student 
D Docent 
Z Zorgcoördinator (teamniveau) 
I Intaker 
 
Wijze van analyseren en rapporteren  
In elke case zijn, zoals eerder vermeld, interviews gehouden met verschillende 
betrokkenen. De interviews zijn uitgevoerd door één vaste onderzoeker per case, die ook 
in het voorafgaande jaar het onderzoek in die case heeft uitgevoerd. De resultaten zijn 
door de betreffende onderzoeker gebundeld in een caseverslag, ingedeeld volgens de 
rubrieken uit de topiclijsten. Daarin is steeds aangegeven van wie een bepaalde opvatting 
of ervaring afkomstig was. Deze caseverslagen zijn gecodeerd met behulp van het 
programma MAXQDA. Vervolgens is met behulp van deze codering een samenvattende 
overall rapportage gemaakt, per onderwerp uit tabel 2.  
Waar zinvol is telkens aangegeven van wie de betreffende informatie afkomstig is. Om 
anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen worden de cases in de tekst aangeduid met de 
codes die vermeld zijn in tabel 2 (Case A, Case B, et cetera). Daarnaast gebruiken we – om 
redenen van anonimiteit – in de tekst op verschillende plekken de term 
‘studieloopbaanpunt’ waar respondenten spreken over de dienst die tweedelijns 
ondersteuning biedt aan studenten of aan medewerkers uit de opleidingsteams. Deze 
‘studieloopbaanpunten’ hebben op elk van de instellingen een andere naam en zijn ook 
op verschillende wijzen vormgegeven (per college of centraal, gericht op alle studenten 
met extra ondersteuningsbehoeften of juist op een smallere doelgroep van studenten met 
een handicap, specifiek als steunpunt passend onderwijs of geïntegreerd met andere 
vormen van tweedelijns ondersteuning, werkzaam binnen (als onderdeel van) de 
opleidingsteams of als apart studieloopbaanpunt, etc.). De ondersteuning die door deze 
‘studieloopbaanpunten’ wordt geboden betreft uitdrukkelijk niet alleen of specifiek de 



 

8 

studieloopbaan, maar (vooral) ook de ondersteuning en begeleiding van studenten vanuit 
hun ondersteuningsbehoefte. 
Tot slot is het relevant om te vermelden dat teksten in deze rapportage in de 
tegenwoordige tijd zijn geschreven. Daarmee wordt echter wel verwezen naar de situatie 
binnen de mbo-instelling in 2017 (tweede ronde) of 2018 (derde ronde). Een situatie / 
ontwikkeling die toen werd ingezet, is mogelijk ten tijde van het verschijnen van deze 
rapportage al doorgevoerd of (weer) veranderd.  
 
In de hiernavolgende hoofstukken staat steeds één thema centraal. Het betreft hier dus 
een thematische rapportage. Vanwege het kleine aantal gesproken ouders en hun 
individuele ervaringen, zijn hun ervaringen niet meegenomen in deze rapportage. Per 
thema presenteren we de bevindingen uit ronde 2 (2017) en ronde 3 (2018) achter elkaar. 
Zo wordt snel duidelijk welke ontwikkelingen/veranderingen er op de thema’s hebben 
plaatsgevonden. Er worden geen conclusies getrokken over de thema’s heen. De 
bedoeling van dit rapport is om de praktijk te laten spreken, elk hoofdstuk biedt voor het 
betreffende onderwerp een eigen beeld. Bij het schrijven is uitgegaan van lezers die 
enigermate zijn ingevoerd in de organisatie van passend onderwijs. Niet elke gehanteerde 
term is toegelicht. Voor meer informatie verwijzen we naar het rapport over de eerste 
ronde. 
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2. Beleid en afbakening passend onderwijs 

2.1 Ontwikkelingen in de afbakening van (de doelgroep) passend 
onderwijs 

Ronde 2  
In de mbo-instellingen zijn geen veranderingen in de manier waarop de instellingen de 
doelgroep voor passend onderwijs afbakenen. Bij twee instellingen (D, E) is gekozen voor 
een smalle afbakening van de doelgroep passend onderwijs. De ondersteuning in het 
kader van passend onderwijs is op deze instellingen gericht op studenten met een 
beperking/ chronische ziekte (vaak vastgesteld aan de hand van een diagnose). Er zijn drie 
instellingen (A, B, C) die kiezen voor een brede afbakening van passend onderwijs. 
Passend onderwijs heeft op deze instellingen betrekking op de ondersteuning van alle 
studenten, ongeacht de oorzaak van de ondersteuningsbehoefte. Ter illustratie: binnen 
instelling A wordt benoemd dat passend onderwijs geen onderwerp is in het overleg 
tussen CvB en de collegedirecteuren, omdat de aandacht er voor elke individuele student 
is. ‘De individuele student heeft begeleiding nodig, los van een eventueel etiket’. 
Op centraal niveau staan alle mbo-instellingen (nog steeds) achter de keuzes in 
afbakening van de doelgroep. Dat geldt echter niet voor alle opleidingsteams. Bij de 
instellingen die werken met een smalle afbakening wordt door een aantal 
opleidingsteams opgemerkt dat er geen begrip is voor de keuze om passend onderwijs 
alleen te richten op studenten met een diagnose. Door een team van instelling E wordt 
opgemerkt dat het onwenselijk is dat ‘voor deelnemers zonder addendum1, maar met 
ondersteuningsbehoefte de ondersteuning ‘niet ingeregeld’ is’. Zij krijgen (wellicht) wel de 
ondersteuning, maar geen intensieve intake, geen begeleidingsplan en worden niet 
gemonitord. Bovendien sluit een werkwijze waarin alleen studenten met een diagnose tot 
de doelgroep passend onderwijs worden gerekend niet goed aan bij de werkwijze zoals die 
in het vo wordt gehanteerd; waar juist steeds meer naar ondersteuningsbehoefte wordt 
gekeken en steeds minder naar diagnoses. Verschillende teams van instelling D en E 
hanteren daarom zelf een brede benadering, in ieder geval waar het gaat om de feitelijke 
ondersteuning van de studenten.  
 
Passend onderwijzen 
Bij twee van de drie mbo-instellingen met een brede afbakening van passend onderwijs is 
een trend richting passend onderwijzen zichtbaar2. Er wordt aangegeven dat er (ondanks 
de brede afbakening) nog te veel in hokjes wordt gedacht. ‘Het hele onderwijs is passend 
 

 

1  In het kader van de Wet Passend Onderwijs moeten per 1 augustus 2014 eventuele 
ondersteuningsafspraken in het kader van Passend Onderwijs in een addendum bij de 
onderwijsovereenkomst worden vastgelegd. 

2  Van passend onderwijs naar passend onderwijzen is een verschuiving van tweedelijns ondersteuning naar 
basisondersteuning en inzet op professionalisering van teams. De expertise van (tweedelijns) specialisten 
wordt meer in de klas en stagepraktijk gebracht en er komen meer verantwoordelijkheden bij 
docententeams te liggen. Voor de specialisten betekent dit dat zij intensiever gaan samenwerken met 
docententeams. 
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onderwijs. De een heeft meer of minder begeleiding nodig’ (instelling C). Binnen instelling 
B wordt dat geformuleerd als ‘men is vooral gericht op de ondersteuningsbehoeften, 
denkt nog vanuit zorgperspectief. Terwijl passend onderwijs meer is dan alleen dat 
perspectief. Het gaat om álle studenten, niet alleen op studenten met een speciale 
ondersteuningsbehoefte.’  

2.2 Veranderingen in beleid en afbakening passend onderwijs 

Ronde 2 
In de cases zijn in de afgelopen periode geen grote veranderingen doorgevoerd in het 
beleid passend onderwijs. Veel meer gaat de aandacht uit naar het inbedden van het 
beleid binnen de organisatie. Met name (gezamenlijke) verantwoordelijkheid nemen voor 
passend onderwijs speelt hierbij een rol, waarbij ook de teams een belangrijke rol hebben 
in het bieden van passend onderwijs. Bij instelling A is door een verandering in de 
organisatiestructuur de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs lager in de 
organisatie gebracht. Van twee studieloopbaanpunten is men naar één centraal 
georganiseerd studieloopbaanpunt gegaan met drie senior-begeleiders die het 
aanspreekpunt zijn voor de medewerkers uit de opleidingsteams. De bedoeling is dat dit 
op termijn zijn weerslag krijgt in een groter onderwijskundig leiderschap, in 
verantwoordelijkheden leggen en nemen waar ze thuishoren. De manager van het 
studieloopbaanpunt heeft in het afgelopen jaar veel nadruk gelegd op de 
afbakening/begrenzing van de tweede lijn, zodat docenten hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor de begeleiding van studenten. De komst van de senior-
begeleiders heeft hierbij geholpen, omdat zij de schakel vormen tussen de eerste en 
tweede lijn. Binnen instelling C wordt, nu de organisatie van passend onderwijs steeds 
duidelijk is geregeld, de aandacht verschoven naar het werken aan eigenaarschap van de 
opleidingsteams. Passend onderwijs als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eerste 
en tweede lijn (eerdergenoemde passend onderwijzen). Ook hier spreekt men over een 
betere connectie tussen het studieloopbaanpunt en de docententeams. Er wordt aan 
gewerkt om die verbinding nog verder te verbeteren. Een eerste aanzet is door iedere 
opleiding een eigen contactpersoon te geven bij het studieloopbaanpunt. In instelling E 
zijn er sinds vorig jaar veranderingen doorgevoerd in het beleid rond de inzet van de 
ambulant begeleider versus het team dat deze begeleiding zelf gaat geven. De 
verantwoordelijkheid van de teams ten aanzien van passend onderwijs moet groter 
worden en er is gekozen om de ambulante begeleiding (AB) sterk af te bouwen. 
‘Sectordirecteuren moeten opleidingsteams aansporen om ‘de handschoen op te pakken’; 
meer teamverantwoordelijkheid te nemen.’ Bij instelling D wordt de komende periode3 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan passend onderwijs. Hierbij wordt ook de vraag gesteld 
of het studieloopbaanpunt kleiner kan worden, afhankelijk van de mate waarin de teams 
(docenten) zelf meer en beter in staat zijn om passend onderwijs vorm te geven. 
Geconstateerd wordt dat het op dat moment nog te vroeg was om het 
studieloopbaanpunt af te bouwen; hun ondersteuning is nog te nadrukkelijk nodig. 

 
 

3  N.b. de cases zijn in 2017 en 2018 gesproken. Met ‘de komende periode’ wordt dus naar de situatie vanaf 
2018 verwezen.  
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Ronde 3 
Geen van de vijf mbo-instellingen heeft aanpassingen in de afbakening van de doelgroep 
passend onderwijs. Ook in het beleid passend onderwijs zijn binnen de mbo-instellingen 
weinig veranderingen zichtbaar. Uitzondering vormt instelling B, waar aanpassingen en 
aanscherpingen zijn gedaan in het centrale ondersteuningsplan. Daar is volgens meerdere 
betrokkenen nu een impuls aan passend onderwijs als beleidsterrein gegeven en is sprake 
van beter overleg tussen het uitvoerende, management en centrale directie niveau. 
Passend onderwijs staat daardoor meer en beter op de agenda van de centrale directie. Bij 
instelling D heeft een evaluatie van het beleidsplan passend onderwijs plaatsgevonden en 
zijn knelpunten, speerpunten en ambities benoemd. Binnen die instelling wordt 
aangegeven dat de basisondersteuning versterkt zou moeten worden en wordt de 
overgang van onderwijs naar werk als aandachtspunt benoemd voor passend onderwijs.  
Bij de twee instellingen met een smalle afbakening van passend onderwijs (D, E) wordt bij 
instelling E de smalle afbakening door een aantal teams als knellend ervaren: het sluit niet 
aan op de grotere doelgroep met extra ondersteuningsbehoeften (ongeacht diagnose) en 
sluit ook niet aan op de werkwijze in het voortgezet onderwijs, waar diagnoses geen 
voorwaarde (meer) zijn voor de ondersteuning van leerlingen. Door een wisseling in het 
CvB is er wel meer ruimte gekomen om hier als team anders mee om te gaan (meer 
kaderstellend in plaats van voorschrijvend) en eigen keuzes in te maken. Bij instelling D 
wordt benoemd dat in de nieuwe onderwijsvisie maatwerk en passend onderwijzen 
centraal staan. Wat voor studenten passend onderwijs belangrijk is, is ook voor reguliere 
studenten belangrijk. In die zin is een verbreding in het denken en in de doelgroep 
zichtbaar. In beide instellingen is zichtbaar dat binnen (een deel van de) teams ook 
studenten die niet tot de doelgroep passend onderwijs horen, wel door medewerkers van 
het studieloopbaanpunt worden ondersteund. 
Ook bij instelling C – met een brede afbakening – wordt aangegeven dat passend 
onderwijs breder wordt opgevat dan voorheen. 
 
Verwevenheid passend onderwijs met andere vormen van ondersteuning 
Binnen de drie instellingen met een brede afbakening van passend onderwijs (A, B, C) is 
passend onderwijs verweven met andere typen van ondersteuning en dus geen 
gescheiden beleidsterrein. De medewerkers die studenten ondersteunen maken deel uit 
van een groter begeleidingsteam met bijvoorbeeld ook SMW of loopbaanondersteuning. 
Bij de twee instellingen met een smalle afbakening (D, E) is passend onderwijs wel een 
eigen beleidsterrein gericht op een smalle doelgroep. Bij instelling D valt het (centrale) 
studieloopbaanpunt wel onder het expertisecentrum studentbegeleiding waar ook andere 
vormen van ondersteuning zijn ondergebracht. Bij instelling E wordt ten tijde van de 
interviews (2018) benoemd dat de komende tijd wel gekeken wordt of en hoe integratie 
met andere beleidsterreinen mogelijk is, ook in het ‘ontschotten’ van functies van 
medewerkers die binnen de begeleiding van studenten een rol hebben. Nu zijn er 
verzuimcoördinatoren, leerwerkmakelaars, schoolmaatschappelijk werkers (SMW’ers), 
etc. en er zal gekeken worden of en hoe integratie mogelijk is. 
 
Centraal/decentraal beleid 
Vier van de vijf mbo-instellingen hebben een centraal vastgesteld beleidsplan (bij de vijfde 
is dit onbekend). In de uitvoering is er vaak ruimte voor decentrale eenheden (colleges, 
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teams of vestigingen) om zelf invulling te geven aan het centrale beleidsplan (‘keuzes 
binnen de kaders’) en zijn er dus ook verschillen in de uitvoering zichtbaar. Bij instelling E 
is het centrale beleid passend onderwijs meer kaderstellend (in plaats van voorschrijvend) 
geworden volgens betrokkenen van het centrale niveau, maar wordt door één van de 
teams aangegeven dat dit nog niet zo gevoeld wordt. Bij instellingen B en C is een 
ontwikkeling zichtbaar waarin teams meer zeggenschap hebben. Bij instelling B heeft dat 
te maken met de overgang naar een meer teamgestuurd onderwijs en bij instelling C zijn 
veel verantwoordelijkheden van het ROC-brede Experticecentrum passend onderwijs 
verschoven naar studieloopbaanpunten op college-niveau. Bij instelling A is er één 
centraal studieloopbaanpunt en zijn er om die reden geen verschillen in de uitvoering van 
de ondersteuning door de tweede lijn. In de eerste lijn zijn er wel verschillen, maar worden 
die wel kleiner. Dat komt onder andere door een nieuwe organisatiestructuur met meer 
contacten tussen de colleges en vaste contactpersonen per opleidingsteam vanuit het 
studieloopbaanpunt. 
 
Medezeggenschap 
De vijf instellingen verschillen in de mate waarin studenten meepraten en meedenken 
over beleid en specifiek het beleid passend onderwijs. Binnen de studentenraden is 
passend onderwijs bij instelling B en D een thema waarover wordt gesproken. Bij instelling 
B worden studenten (en ouders) verder niet betrokken bij overleg en besluitvorming over 
het beleid aangaande passend onderwijs. Bij instelling A en C is passend onderwerp 
nauwelijks een gespreksonderwerp binnen deze studentenraden. Binnen instelling E 
wordt aangegeven dat er nog geen cultuur van medezeggenschap van studenten (en 
ouders) is en hebben zij dus ook geen medezeggenschap over het beleid passend 
onderwijs. 

2.3 Ervaringen met het beleid passend onderwijs 

Ronde 2 
Uit de cases komt een beeld naar voren waarin er grote verschillen zijn tussen teams wat 
betreft de invoering en uitvoering van passend onderwijs. Bij instelling A ziet de manager 
van het studieloopbaanpunt een positieve ontwikkeling in het verminderen van 
verschillen tussen colleges, in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen 
om het studieloopbaanpunt op het juiste moment in te schakelen. Bij instelling C worden 
ook de grote verschillen tussen teams genoemd. Het valt op dat bij twee colleges de 
invoering van passend onderwijs voorspoedig loopt, met duidelijk ook aandacht voor 
passend onderwijzen. Bij een derde college wordt weliswaar meer aangesloten bij centrale 
werkwijzen dan vorig jaar, maar is de houding ten opzichte van passend onderwijs wel 
diffuus. Dit opleidingsteam is van mening dat het type opleiding een ‘lastige combinatie’ is 
met passend onderwijs. Dit opleidingsteam profileert zich als excellente opleiding en zij 
vinden studenten die extra ondersteuning nodig hebben vaak niet geschikt voor hun 
opleiding. De veronderstelling is dat deze studenten geen bpv-plaats of baan zullen vinden 
omdat er hoge eisen worden gesteld door bedrijven. Zij zouden graag een uitzondering 
zien voor hun opleiding met betrekking tot het toelatingsrecht. Deze opleiding wijkt wat 
passend onderwijs betreft af van de lijn die de instelling als geheel (het centrale 
management) voert. De discussie tussen centraal beleid versus autonomie van de colleges 
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is in het afgelopen jaar op deze instelling veel gevoerd. Centrale aansturing en 
eigenaarschap van docententeams wordt van groot belang geacht en in sommige teams 
laat dat nog te wensen over. 
Ook bij instelling E wordt benoemd dat er grote verschillen zijn tussen de mate waarin 
teams invulling geven aan meer teamverantwoordelijkheid. Die verschillen lijken zelfs 
groter te worden. Bij deze instelling is er binnen de teams weinig begrip voor dat de 
ambulante begeleiding ROC-breed sterk wordt afgebouwd, terwijl diverse teams nog niet 
zijn toegerust om zelf de individuele begeleiding te bieden. 
 
Bij instelling B zijn er grote verschillen in de mate waarin de vestigingen passend 
onderwijs implementeren. Bij de ene vestiging lijkt het beleidsplan passend onderwijs 
sterk op wat er binnen die vestiging al gedaan werd in termen van ondersteuning en is er 
dus weinig veranderd. Bij een andere vestiging verloopt de implementatie van het 
beleidsplan heel goed en lukt het om uitvoering te geven aan de ondersteuning van 
studenten. Bij een derde vestiging loopt de implementatie niet volgens plan, omdat de 
reorganisatie zeer veel tijd kostte. Er bestaan verschillen in de mate waarin extra 
ondersteuning in de eerste lijn, door de studieloopbaanbegeleider (slb’er), plaatsvindt. 
Binnen deze instelling B is ook zichtbaar dat het Leerplein dat binnen deze instelling een 
belangrijke rol speelt in het onderwijs op alle vestigingen anders wordt ingevuld.  
 
Zichtbaarheid en bewustwording 
Bij verschillende instellingen wordt aangegeven dat de duidelijkheid, zichtbaarheid en 
bewustwording ten aanzien van passend onderwijs groter is geworden. Bij instelling A 
wordt aangegeven dat er grote slagen zijn gemaakt in de zichtbaarheid van het 
studieloopbaanpunt richting de opleidingen door de (nieuwe) centrale organisatie van het 
studieloopbaanpunt en dat veel duidelijker is voor de organisatie wat het 
studieloopbaanpunt wel en niet doet. Bij instelling D is binnen de onderzochte teams 
zichtbaar dat passend onderwijs een plek heeft gekregen in de teams. Er is sprake van 
meer bewustwording en van betere samenwerking met het studieloopbaanpunt; passend 
onderwijs wordt meer als gezamenlijke opdracht gezien. Tegelijkertijd wordt door één 
team ook benoemd dat de afstand met het studieloopbaanpunt nog steeds te groot is en 
wordt bij een ander team aangegeven dat er weliswaar meer bewustwording is, maar dat 
de bekwaamheid van docenten achterblijft. Bij instelling E wordt aangegeven dat de 
teams, Ambulant begeleiders en de studieloopbaanpunt-adviseurs elkaar steeds beter 
weten te vinden en dat de scheiding tussen hen kleiner wordt. Daarmee ontstaat ook een 
integrale aanpak. Tegelijkertijd wordt binnen één team opgemerkt dat de bewustwording 
bij docenten op dit vlak wel achterblijft.  
 
Ronde 3 
Bij een aantal instellingen (B, D, E) wordt benoemd dat er (nog steeds) (grote) verschillen 
zijn tussen teams in hoe zij invulling geven aan passend onderwijs. Bij instelling B is het 
beleid passend onderwijs nog niet breed binnen de instelling geïmplementeerd en zijn er 
discussies over en verschillen tussen teams over de taakstelling en facilitering van slb’ers. 
Bij instelling D en E zijn er grote verschillen in de uitvoering van het beleid passend 
onderwijs. Wel is er binnen beide instellingen sprake van een groter ‘collectief bewustzijn’ 
in de teams over passend onderwijs. Zo is passend onderwijs op de verschillende 
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managementniveaus vaker een onderwerp van gesprek (bv. werkochtenden) en ontstaat 
er onder docenten vaker bewustzijn ‘om ‘iets’ met passend onderwijs te doen in relatie tot 
professionalisering/ontwikkeling’ (E). Bij instelling D merkt het studieloopbaanpunt dit 
aan de toename van het aantal uitnodigingen dat zij krijgen vanuit de teams voor het 
geven van presentaties en voor het vaker aanwezig zijn van dit studieloopbaanpunt bij 
studentbesprekingen.  

2.4 Conclusie 

• Instellingen verschillen in hun afbakening van de doelgroep op wie passend onderwijs 
betrekking heeft (breed of smal). Op centraal niveau staan de instellingen achter hun 
keuze, maar op teamniveau is dat niet altijd het geval.  

• Over de twee jaren is een ontwikkeling zichtbaar in de inbedding van het beleid 
passend onderwijs in de organisatie en het nemen van (gezamenlijke) 
verantwoordelijkheid voor passend onderwijs. Het collectief bewustzijn ten aanzien 
van passend onderwijs neemt toe, hoewel de verschillen hierin tussen teams binnen 
een instelling groot blijven. 
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3. Financiën en middelenverdeling 

3.1 Organisatie financiën – middelenverdeling binnen de instelling 

Ronde 2 
Bij twee instellingen (B, C) speelt de voormalige LGF-bekostiging nog een rol in de 
verdeling van de middelen voor passend onderwijs. Bij instelling B wordt bij de verdeling 
van de middelen over de vestigingen uitgegaan van het bedrag voor het 
gehandicaptenbeleid in de Rijksbijdrage mbo (de verdeelsleutel is ongewijzigd) en wordt 
de overgangsbekostiging LGF via een vaste voet over de vestigingen verdeeld. De 
vestigingen hebben ieder weer hun eigen manier om de middelen te verdelen over de 
opleidingen. Op één vestiging worden die middelen versleuteld in het takenpakket van de 
slb’er ongeacht het aantal studenten met een ondersteuningsplan, op een andere 
vestiging is die koppeling er wel. 
Bij instelling C worden de middelen op basis van de oude rugzakken verdeeld richting de 
studieloopbaanpunten van de verschillende colleges. Bij deze instelling C is men wel bezig 
met de ontwikkeling van een nieuwe verdeelsleutel om de middelen over de colleges te 
verdelen. 
Bij instelling E worden de middelen op basis van individuele ondersteuningsaddenda 
toegekend aan de opleiding waar de student zit. Daarnaast is er een vast bedrag voor 
ambulante begeleiding ondergebracht in het centrale studie-informatiepunt. 
Bij instelling D wordt het volledige budget passend onderwijs toegekend aan de tweede 
lijn die dat vervolgens aan het studieloopbaanpunt toekent. De opleidingsteams krijgen 
geen middelen, maar formatieruimte voor de inzet van medewerkers vanuit dat 
studieloopbaanpunt, op basis van het aantal studenten in de opleiding. Bij een 
bovengemiddeld aantal studenten met een ondersteuningsvraag (smalle benadering) kan 
de formatie worden opgehoogd. 
Bij instelling A worden de voormalige LGF-middelen zonder oormerking toegevoegd aan 
het totale onderwijsbudget. De gedachte is dat niet het budget maar de benodigde 
ondersteuning leidend moet zijn voor het beleid en de inzet van middelen. Het budget 
wordt centraal beheerd en verdeeld door het studieloopbaanpunt. Daarbij wordt kritisch 
gekeken naar welke capaciteit nodig is in de tweede lijn en wat nodig is in de eerste lijn. 
 
Ronde 3 
De manier waarop de middelen worden verdeeld binnen de vijf instellingen is ten opzichte 
van ronde 2 niet veranderd.  
Bij instelling E is de ambulante begeleiding tussen 2017 en 2018 weer een stukje verder 
afgebouwd, van 5,5 fte in 2017 naar 3 fte in 2018. 

3.2 Ervaringen met middelenverdeling 

Ronde 2 
De tevredenheid over de manier waarop de middelen worden verdeeld varieert. Bij 
instelling D is men tevreden over het gekozen model voor middelenverdeling. Door de 
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andere instellingen zijn ook punten van discussie benoemd, die hangen samen met de 
volgende factoren: 
- Transparantie; bij instelling A wordt de middelenverdeling door de colleges niet 

transparant gevonden. Er is weliswaar voldoende geld, maar de verdeling is niet 
inzichtelijk. Bovendien hebben onderwijsmanagers geen zicht op de middelen, maar 
alleen op de docenturen per student. Op het niveau van het studieloopbaanpunt is er 
behoefte aan meer inzicht in de middelen passend onderwijs en de middelen voor 
verwante beleidsterreinen (bv. vsv) die zijn ondergebracht in de lumpsum. Ook bij 
instelling B is er bij bepaalde vestigingen geen duidelijkheid over hoe de middelen over 
de slb’ers verdeeld worden. 

- Toekenning van middelen aan eerste lijn; bij instelling C worden de middelen passend 
onderwijs aan de studieloopbaanpunten van de colleges toegekend maar is er 
discussie of er ook middelen naar de teams toe zouden moeten gaan. 

- Perverse prikkels: bij instelling E en C worden middelen toegekend op basis van 
ondersteuningsplannen/-addenda. Dat geeft een prikkel om voor veel studenten een 
ondersteuningsplan te schrijven. Bij instelling C wordt daarover door één college 
beklag gedaan, omdat zij weinig van deze plannen schrijven voor studenten en 
daardoor de middelen volgens hen niet eerlijk worden verdeeld. 

 
Ronde 3 
Ook in de ervaringen die betrokkenen hebben met de middelenverdeling zijn weinig 
veranderingen ten opzichte van ronde 2. Binnen instelling E is er door diverse betrokkenen 
en teams nog steeds de wens om de verdeelsleutel op basis van ondersteuningsaddenda 
aan te passen. Bij instelling B, waar de middelen op basis van studentenaantallen naar de 
vestigingen gaan – ziet één locatie liever een verdeling op basis van 
problematiek/ondersteuningsvragen. Een andere vestiging is wel tevreden met het 
gekozen model, maar de afdelingsdirecteur geeft aan dat de middelen binnen de vestiging 
niet allemaal op de juiste plek terecht komen. Met name slb’ers zouden te weinig uren 
voor begeleiding hebben. 
Bij instelling C werd in ronde 2 aangegeven dat men bezig was met het ontwikkelen van 
een nieuw model om de middelen te verdelen. In ronde 3 is de instelling daar nog steeds 
niet uit. Betrokkenen benoemen dat het heel lastig is om een goede, eerlijke en passende 
sleutel te vinden. Kijken naar ondersteuningsplannen is niet helemaal eerlijk, omdat 
vooral grotere colleges met een groter studieloopbaanpunt meer administratieve 
slagkracht hebben om plannen te maken. Een financiële werkgroep zou graag zien dat de 
gelden naar leerlingaantallen worden verdeeld maar dat lijkt een te grote overgang ten 
opzichte van hoe het nu is. Achteraf kijken is een andere mogelijkheid die is overwogen. 
Iedereen krijgt een basisbedrag en voor al het andere dien je een plan in was het idee. Dit 
geeft weer veel administratieve last. Zodra je tot keuzes komt, schuurt alles is de ervaring.  
Bij deze instelling (C) gaan de middelen naar de studieloopbaanpunten van de 
verschillende colleges. Studieloopbaanpunten maken daarin zelf keuzes in hoe zij die 
middelen weer inzetten. Bij één college is op managementniveau besproken of ook 
docententeams gefaciliteerd zouden moeten worden. Daar wordt door betrokkenen op 
managementniveau wisselend over gedacht. De zorgcoördinatoren binnen dit college 
vinden dit wel wenselijk en geven aan dat slb’ers veel werkdruk ervaren terwijl de 
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middelen bij het studieloopbaanpunt blijven. Bij een ander college gaan er al voldoende 
middelen naar de teams, bijvoorbeeld in de vorm van pluscoaches of 
onderwijsondersteuning. 

3.3 Middelen wel/niet toereikend 

Ronde 2 
Bij vier van de vijf instellingen (A, B, C, D) wordt op centraal niveau aangegeven dat de 
middelen toereikend zijn. Op het niveau van de eenheden worden daarover wel 
kanttekeningen gemaakt. Zo ervaren slb’ers op een aantal vestigingen van instelling B wel 
een tekort aan begeleidingsuren en wordt bij instelling E door verschillende teams 
aangegeven dat de middelen nu al of in de nabije toekomst erg krap of niet toereikend 
zijn. Bij instelling E wordt dat sterk gekoppeld aan de afbakening van passend onderwijs. 
Het aantal studenten dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft is groter dan alleen de 
studenten met een ondersteuningsaddendum, maar de middelen worden alleen 
toegekend voor studenten met een ondersteuningsaddendum. Bovendien heeft men te 
maken met een dalend bedrag per ondersteuningsaddendum, omdat instellingsbreed het 
aantal addenda is toegenomen. 
 
Ronde 3 
Er zijn geen veranderingen in de mate waarin de middelen toereikend worden gevonden. 
Door diverse teams vanuit verschillende instellingen (B, D, E) wordt wel de werkdruk van 
slb’ers benoemd als knelpunt. Bij instelling B bijvoorbeeld wordt binnen één van de 
vestigingen benoemd dat er vanuit het perspectief van diplomering (dat percentage is 
hoog) en vsv (dat percentage is laag) voldoende middelen zijn voor passend onderwijs, 
maar dat slb’ers wel grote moeite hebben om de begeleiding goed vorm te geven. Bij 
instelling D wordt ook de werkdruk genoemd, zowel die van trajectbegeleiders (binnen de 
teams) als van de medewerkers van het studieloopbaanpunt. Zeker op bepaalde 
momenten in het schooljaar is de werkdruk erg hoog en moeten er keuzes worden 
gemaakt in de ondersteuning van studenten. Dit speelt niet alleen bij dit ene team, maar is 
een ROC-breed probleem. Het staat ook op de agenda van het centrale management.  

3.4 Verantwoording 

Ronde 2 
Over verantwoording is niet in alle caseverslagen duidelijkheid. Verantwoording lijkt in 
ieder geval geen thema te zijn dat hoog op de agenda van de meeste mbo-instellingen 
staat. Bij instelling B krijgen de vestigingen de middelen geoormerkt. Onduidelijk is of, hoe 
en bij wie de besteding verantwoord zou moeten worden. In ieder geval worden daarin de 
middelen voor passend onderwijs niet apart verantwoord. Het centrale 
studieloopbaanpunt kan wel aangeven waar het budget aan wordt besteed per 
ondersteuningsbehoefte.  
Bij instelling E hoeven de opleidingsteams zich niet te verantwoorden over de 
middelenbesteding. Wel zijn er afspraken over gemaakt in het beleid, maar hier wordt niet 
strak op gemonitord.  
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Incidenteel is door bepaalde opleidingsteams (instelling E) wel benoemd dat zij (proberen 
te) rapporteren over de inzet van de middelen; de middelen relateren aan het aantal 
studenten met begeleiding.  
Bij instelling C is verantwoording wel een thema: de middelen die daar naar de 
studieloopbaanpunten gaan moeten door hen ook worden verantwoord: jaarlijks vinden 
audits plaats waar alle colleges aan meedoen. De daaruit volgende rapportages worden 
ook besproken. Daarnaast is er bedrijfsmatige verantwoording van trajecten, die vooral 
inzichtelijk maken of gedaan is wat is afgesproken. Tot slot zijn er nog 
kwartaalrapportages die de hoofden van de studieloopbaanpunten schrijven. Beschreven 
wordt waar het college mee bezig is geweest en of middelen terecht zijn gekomen waar ze 
voor bedoeld waren. 
 
Ronde 3 
Er is niet van alle instellingen een goed beeld over de verantwoording van de middelen 
voor passend onderwijs. Bij de instellingen A, D en E wordt duidelijk dat de teams (eerste 
lijn) geen specifieke verantwoording hoeven af te leggen over de middelen passend 
onderwijs. Bij instelling A omdat de teams geen middelen voor passend onderwijs 
ontvangen. Bij instelling D is er ook geen specifieke verantwoording, omdat de teams 
formatie vanuit het studieloopbaanpunt krijgen en geen middelen. Bij instelling E is door 
twee teams benoemd dat de sectordirecteuren wel regelmatig met de 
opleidingsdirecteuren gesprekken voeren over ambities en resultaten. Passend onderwijs 
is hierin één van de gespreksthema’s. 
 
Op het niveau van de tweede lijn ontstaat het beeld dat er (nog) geen cultuur van 
verantwoording is. Bij instelling A is men wel gestart met het verzamelen en bijhouden van 
gegevens over wie, waar, door wie en hoe lang ondersteund wordt. De manager van het 
studieloopbaanpunt heeft ook de opdracht gekregen om inzichtelijk te maken hoeveel 
middelen uit de lumpsum gemoeid zijn met begeleiding van studenten. Bij instelling D is 
geen sprake van specifieke verantwoording door het studieloopbaanpunt. Wel is er een 
audit gericht op de hele begeleidingsstructuur. De manager van het expertisecentrum 
studentbegeleiding moet hierbij verantwoording afleggen over alle diensten. Het 
studieloopbaanpunt vormt hierin wel het grootste onderdeel. 

3.5 Conclusie 

• De manier waarop de middelen passend onderwijs worden verdeeld varieert tussen de 
instellingen. Op teamniveau is er niet altijd tevredenheid over de gekozen 
verdeelsleutel. De (mate van) transparantie, eventuele perverse prikkels en het al dan 
niet toekennen van middelen passend onderwijs aan de eerste lijn spelen hierin een 
rol. 

• Op centraal niveau wordt door de meeste instellingen aangegeven dat de middelen 
passend onderwijs toereikend zijn. Op het niveau van de ‘eenheden’ worden daar 
kanttekeningen bijgemaakt. Een belangrijk knelpunt is de ervaren werkdruk bij slb’ers 
en hun rol en taken in de begeleiding en ondersteuning van studenten. 
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• Verantwoording over de middelen passend onderwijs is bij de meeste instellingen geen 
thema dat hoog op de agenda staat. In zijn algemeenheid lijkt er nog geen sprake van 
een cultuur van verantwoording. 
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4. Toelatingsbeleid en -procedures 

In dit hoofdstuk worden – in tegenstelling tot de overige hoofdstukken- de bevindingen uit 
de tweede en de derde ronde van de integrale casestudies separaat gepresenteerd. Dit 
heeft te maken met de invoering van het toelatingsrecht (wet vroegtijdigheid 
aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo) per 1 augustus 2017. In de tweede ronde 
van de casestudies in 2017 werd in de interviews veel gesproken over de aankomende 
inwerkingtreding van de wet. Tijdens de derde ronde van de casestudies was de wet van 
kracht en kwamen in de interviews eerste ervaringen met het toelatingsrecht naar voren. 

4.1 Ronde 2: ervaringen en veranderingen in het toelatingsbeleid en 
toelatingsprocedures 

Bij de meeste instellingen zijn er geen veranderingen in het toelatingsbeleid. Uitzondering 
vormt instelling D waar het aannamebeleid en de aannameprocedure is aangepast en een 
centrale intake is ingericht. Bij een negatief advies na de intake bij de opleiding volgt een 
centrale intake waar ook specialisten bij betrokken worden. Zij hebben vervolgens ook 
een doorzettingsmacht in de plaatsing van de student; opleidingen kunnen de student na 
een centrale intake dus ook niet meer weigeren. Het proces loopt volgens betrokkenen op 
het centrale niveau naar tevredenheid. Vanwege capaciteitsproblemen geldt dit (ten tijde 
van de gesprekken in 2017) alleen voor jongeren tot 18 jaar. 
Bij dezelfde instelling gaan medewerkers van het studieloopbaanpunt ook in een vroeg 
stadium naar het vso om uitleg te geven aan leerlingen en een goede voorbereiding te 
stimuleren. Indien nodig geacht, wordt geprobeerd om de leerling op andere gedachten te 
brengen wat betreft zijn voorlopige opleidingskeuze.  
Ook loopt bij deze instelling in 2017 een pilot met het vo. De vo-scholen in de pilot 
verzorgen in het vo een LOB-traject. Bij aanmeldingen van leerlingen uit deze scholen 
vindt er alleen nog een groepsgewijze kennismaking plaats (geen intakegesprek meer) als 
de vo-school geen twijfels heeft. Als de school die twijfels wel heeft vindt er direct een 
gesprek plaats met de leerling waar ook een medewerker van het studieloopbaanpunt bij 
aansluit. De gedachte van de pilot is dat door het LOB-traject meer jongeren voor een 
passende opleiding kiezen. 
 
Invloed van de aankomende wet Toelatingsrecht 
Binnen de instellingen wordt vooruitgelopen op de invoering van de wet Toelatingsrecht. 
Bij instelling C is de insteek rondom toelating die van een warm welkom. Bij de meeste 
opleidingen was dat al zo. Dat betekent geen weigeringen meer als de student voldoet aan 
de wettelijke toelatingscriteria. In plaats van intakegesprekken worden er in de toekomst 
kennismakingsgesprekken gevoerd. Die ontwikkeling wordt op centraal niveau heel 
positief gevonden. In de periode van ronde 2 wordt er jaarlijks nog een flinke groep 
leerlingen afgewezen. ROC breed wordt er daarom veel aandacht besteed aan dit thema, 
met diverse interne bijeenkomsten.  
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Binnen een van de colleges van instelling C wordt aangegeven dat er diverse activiteiten 
worden georganiseerd rondom dit aankomende nieuwe beleid. Men geeft aan dat een 
warm welkom om een andere mindset vraagt van intakemedewerkers en docententeams. 
Ook wordt verwacht dat de rol van de slb’er in het eerste jaar zal veranderen en dat de 
focus meer zal liggen op de vraag of de student wel op de juiste plek zit. Bij een ander 
college wordt benoemd dat intakers nu al voorzichtiger worden met afwijzen en de inzet 
meer gaat liggen op wat de student nodig heeft om de opleiding goed te doorlopen. Een 
derde college maakt zich juist ernstig zorgen over het toelatingsrecht, omdat zij straks 
geen studenten meer kunnen afwijzen. Ze geven aan dat het werkveld wel eisen blijft 
stellen en ze zijn bang dat studenten straks geen stageplek en werk meer zullen gaan 
vinden. Het college gaat na in hoeverre er voor hen een uitzondering te realiseren is wat 
betreft toelatingsrecht. Geschiktheid voor beroep wordt door een team van instelling E 
juist benoemd als onzinnig criterium. De opleiding is één van de opleidingen die eisen mag 
stellen (document MBO Raad), maar geeft aan dat geschiktheid voor beroep op 15-jarige 
leeftijd ‘helemaal nog niet is vast te stellen’. Vaardigheden en daarmee ook geschiktheid 
voor beroep is ontwikkelbaar. De opleiding is om die reden juist wel voor wettelijke 
toelaatbaarheid. 
 
Bij instelling A is de wet Toelatingsrecht ook een grotere rol gaan spelen in het beleid. Het 
intakeproces wordt opnieuw onder de loep genomen. Om duidelijke kaders te hebben om 
in de toekomst studenten aan te nemen of nog af te kunnen wijzen is de manager van het 
studieloopbaanpunt bezig met het opstellen van zowel instellingsbreed als 
opleidingsspecifieke ondersteuningsplannen. 
 
Bij instelling B, D en E worstelt men met de vraag wat er straks nog mag en kan binnen het 
kader van de wet.  
Bij instelling B worden binnen de instellingsbrede tweede lijn de mogelijkheden tot 
‘dringende en dwingende adviezen’ besproken. Ook worden de toelatingsprocedures 
aangepast en daarbij wordt de samenwerking met ROC’s in de regio gezocht om te kijken 
hoe ze dit samen aan kunnen pakken. 
Bij instelling E is men bezig met het formuleren van nieuw beleid ten aanzien van de wet 
Toelatingsrecht. Bij instelling D wordt juist benoemd dat de nieuwe wet niet leidt tot 
veranderingen in het beleid. 
 
Ervaringen en veranderingen in toelatingsprocedures bij verschillende opleidingen, 
vestigingen of colleges 
Hoewel de meeste instellingen geen veranderingen hebben doorgevoerd in hun (centrale) 
toelatingsbeleid of procedures, zijn er op het niveau van de eenheden wel verschillen in 
hoe zij hun intakeproces hebben ingericht. Dit zijn niet alleen verschillen tussen 
instellingen, maar evengoed ook verschillen tussen verschillende opleidingsteams van één 
instelling. Het gaat dan onder meer om: 
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- De instrumenten die worden ingezet tijdens de intake 
1. Bij één van de opleidingsteams van instelling A is men aan het experimenteren met 

het gebruik van een AMN-test4 en extra intensieve intakegesprekken voor 
studenten waar twijfels zijn over de toelating (niveau 1 en 2). Doel van de inzet is 
ondersteuning op maat bieden en daarmee ook het terugdringen van uitval. Bij 
dezelfde instelling gaat ook een ander team starten met het gebruik van een AMN-
test. 

2. Bij twee vestigingen van instelling B worden ‘voorstages’ ingezet bij studenten 
waar twijfels zijn over de gemaakte opleidingskeuze of die een onduidelijk 
beroepsbeeld hebben. Studenten kunnen dan vóór de start van het studiejaar door 
middel van een stage ervaren of de gemaakte opleidingskeuze de juiste is. 

- De betrokken medewerkers 
3. Bij instelling B bestaan er verschillen tussen de vestigingen in de wijze waarop de 

intake wordt vorm gegeven. Bij een vestiging wordt de intake uitgevoerd door 
studentenzaken, bij andere vestigingen zijn een slb’er en/of een zorgcoördinator 
betrokken. Bij de Entreeopleiding zijn beide juist betrokken, zodat men direct een 
goed beeld van de student heeft. Bij een andere vestiging van de instelling wordt de 
zorgcoördinator betrokken als na het eerste contact met de student blijkt dat de 
student een ondersteuningsbehoefte heeft. Bij die studenten worden ook de 
mentor van de vorige school en eventuele hulpverleners geraadpleegd over de 
student. Bij instelling E zijn tussen de opleidingsteams verschillen in of de adviseur 
van het studieloopbaanpunt of juist de ambulant begeleider betrokken is bij de 
intensieve intakes. Afspraak is eigenlijk de adviseur van het studieloopbaanpunt, 
maar de ambulant begeleider is meer direct betrokken bij eventuele ondersteuning 
van de student die ingezet zal worden. Maar door een afname van het aantal uren 
voor AB, is hun betrokkenheid bij de intake niet altijd meer realiseerbaar.  

 
Ook is er bij diverse ‘eenheden’ ingezet op verduidelijking en professionalisering van de 
intake. Bij een vestiging van instelling B en een opleidingsteam van instelling E is de intake 
geprofessionaliseerd. Bij een college van instelling C wordt de intake meerdaags. De inzet 
is dat de opleiding een goed beeld krijgt van de student en de student een goed beeld van 
de sector en opleiding. De intake is gericht op het maken van een goede keuze en wordt 
daarmee meer loopbaangericht. Bij een team van instelling D is ingezet op verheldering 
van de procedure bij de intakers. Bij een team van instelling E zijn de procedures 
aangepast en moeten studenten op niveau 4 voortaan een motivatiebrief schrijven. 
 
Verschillende kaders in wetgeving/ beleid: PaO, Toelatingsrecht, Focus op vakmanschap 
Bij drie van de vijf instellingen (A, C, D) zijn de spanningen tussen de verschillende 
beleidskaders benoemd in de gesprekken. Het gaat dan over de spanning tussen 
toegankelijkheid, passend onderwijs en rendement. 

 
 

4  Een AMN-test (Assess, Manage en Navigate) geeft de instelling inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid 
van de student.  
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4.2 Ronde 3: ervaringen en veranderingen in het toelatingsbeleid 

Bij de instellingen is het beleid aangepast zodat men voldoet aan de wetgeving rondom 
het Toelatingsrecht. Bij instelling B zijn voor één opleiding de eerder nog aanwezige 
toelatingseisen geschrapt, omdat er in de ministeriële regeling voor deze opleiding geen 
extra toelatingseisen zijn opgenomen. Bij instelling D wordt geen intake meer gedaan als 
de student voldoet aan de wettelijke toelatingseisen. Studenten worden in principe 
allemaal toegelaten op de opleiding van keuze als ze zich aanmelden voor 1 april en 
voldoen aan de toelatingseisen. 
Meer in het algemeen is een verschuiving van toelating naar kennismaking en een ‘warm 
welkom’ zichtbaar bij de opleidingen (A, C, D, E). Door instelling C wordt aangegeven dat 
het per opleiding verschilt hoe dat er precies uit ziet. In de eerste weken dat studenten 
starten zien activiteiten er anders uit, meer gericht op de relatie met studenten. 
 
Los van de nieuwe wet Toelatingsrecht hebben bij instelling A de colleges dit jaar meer 
ruimte gekregen voor het experimenteren met eigen vormen van intake, zoals 
groepsintakes.  

4.3 Ronde 3: ervaringen en veranderingen in toelatingsprocedures 

Bij instelling A is er veel veranderd met betrekking tot de intakeprocedure voor nieuwe 
studenten. Dat betreft in de eerste plaats de intake in algemene zin, niet specifiek gericht 
op passend onderwijs. De bestaande intakeprocedures zijn door een extern bureau 
doorgelicht, met als conclusie dat er grote verschillen waren in de vormgeving van de 
intake, en daarbij te vaak sprake was van omslachtige procedures waarbij aanmelders 
lang moesten wachten en veel verschillende brieven kregen, die ook niet erg ‘welkom’ 
waren wat betreft de toon en inhoud. De instelling raakte te veel aanmelders kwijt 
gedurende die procedure. Deze analyse heeft geleid tot het initiëren door het CvB van een 
project gericht op een nieuwe manier van toelating en introductie, dat als doel heeft om 
de procedures meer gelijk te trekken en aanmelders veel sneller, vriendelijker en met 
minder bureaucratische ‘rompslomp’ de procedures te laten doorlopen. De nieuwe wet 
toelatingsrecht was eveneens een aanleiding voor het project. In het algemeen wordt het 
positief gewaardeerd: alle geïnterviewden zien de noodzaak van kortere, 
studentvriendelijker procedures. De daadwerkelijke ervaringen verschillen enigszins, 
mede door de nog korte looptijd van het project. 
Bij instelling B is in het nieuwe ondersteuningsprofiel/plan vastgelegd waarbij de 
onderwijsovereenkomst ontbonden kan worden als blijkt dat de student bewust 
informatie heeft achtergehouden met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte. 
Bij instelling D is de pilot die vorig jaar is gestart rondom een centrale intake voor 
studenten met een negatief advies verlengd tot 21 jaar. Vanwege capaciteitsproblemen 
was het niet mogelijk om de centrale intake ook te doen voor oudere deelnemers. 
Inmiddels is hier verandering in gebracht en is de doelgroep voor de centrale intake 
verhoogd naar 21 jaar. Doordat er steeds minder negatieve adviezen zijn, is het mogelijk 
ook de oudere leeftijdsgroepen te verwijzen naar de centrale intake. De wet 
Toelatingsrecht zegt immers ‘jij gaat gewoon starten’, daarom neemt het aantal negatieve 
adviezen af. De procedure is nog voor verbetering vatbaar. Nu moeten deze studenten 
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soms twee keer komen: één keer voor een ‘reguliere intake’ en één keer voor een intake 
passend onderwijs. Om tegemoet te komen aan de student wordt geprobeerd de ‘intake’ 
in één bezoek af te handelen.  
Bij dezelfde instelling loopt sinds vorig jaar een pilot LOB (zie 4.1. voor een uitleg van de 
pilot). De gedachte achter deze pilot is dat de vo-school het LOB-traject goed vormgeeft, 
waardoor geen aparte intake op het ROC meer nodig is, tenzij er een extra 
ondersteuningsbehoefte is. Door twee teams worden diverse knelpunten met deze pilot 
benoemd. Het ene team geeft aan dat mentoren uit het vo het doorstroomdossier vaak 
niet goed controleren (waardoor informatie onjuist of incompleet is). Bij de studenten 
afkomstig uit de pilot is standaard contact met de mentor uit het VO niet meer aan de orde 
(bij de andere studenten wel). Het teamlid vanuit het studieloopbaanpunt geeft aan dit 
toch wel te doen als dit nodig blijkt te zijn. Door het andere team wordt aangegeven dat de 
kans dat de jongeren uit de pilot niet op de juiste opleiding starten, door de werkwijze in 
de pilot veel groter is. De mentoren in het VO zijn niet goed genoeg op de hoogte van alle 
opleidingen op het ROC en kunnen hun leerlingen daar dus ook niet goed genoeg in 
begeleiden. Die expertise (kennis over opleidingen) is alleen beschikbaar op het ROC zelf 
en kun je niet verwachten van mentoren in het voortgezet onderwijs. Het teamlid vanuit 
het studieloopbaanpunt verwacht dat met de pilot de kans op uitval groter wordt en vindt 
de pilot daarmee niet ‘klantvriendelijk’. 
 
Van toelating naar kennismaking 
Op het niveau van de ‘eenheden’ (sectoren, colleges, opleidingsteams) wordt de toelating 
op verschillende wijzen vormgegeven. Bij een deel van de ‘eenheden’ zijn er 
veranderingen in de procedure of aanpak. In het algemeen is er – in lijn met de nieuwe wet 
Toelatingsrecht – een verschuiving van de focus op toelating naar kennismaking. Die 
kennismaking heeft zowel betrekking op kennismaking door de student; heeft die wel echt 
de goede opleidingskeuze gemaakt, als op kennismaking door de opleiding; wat heeft de 
student eventueel nodig aan ondersteuning om de kans op diplomering zo groot mogelijk 
te maken. 
 
Voorbeelden: 
- Een sector van instelling A heeft het afgelopen jaar nog op de oude manier de intake 

vormgegeven omdat de plannen voor het project gericht op een nieuwe manier van 
toelating en introductie te laat kwamen. Deze sector heeft intern overlegd over de 
intake, en met name over de (on)zin van individuele intakegesprekken. Men vindt dat 
dat leidt tot rechtsongelijkheid, omdat de ene vmbo-school wel voor goede overdracht 
zorgt en de andere niet. Dat heeft tot gevolg dat twee leerlingen met dezelfde situatie 
ongelijk behandeld worden, waarbij degene over wie meer bekend is wel een tweede 
gesprek krijgt terwijl de ander zo binnenkomt. Het plan is dat volgend jaar alle 
leerlingen een AMN-test doen, en dat er op basis van die resultaten eventueel een 
individueel gesprek volgt. Dat gesprek kan dan betrekking hebben op 
ondersteuningsbehoeften, maar ook bijvoorbeeld op motivatie.  

- Een college van instelling C heeft de intakeprocedure is veranderd. De student voert 
gesprekken en er zijn kennismakingsactiviteiten. De intake wordt beter gestroomlijnd. 
Het motto is anders dan voorheen: de student bepaalt, de intaker is adviserend. 



 

25 

Kennismakingsactiviteiten zijn erop gericht om een goed beeld te krijgen van de 
opleiding 

- Instelling D heeft in feite geen ‘intake’ meer en intakegesprekken worden niet meer 
standaard gevoerd. Studenten worden in principe allemaal toegelaten op de opleiding 
van keuze als ze zich aanmelden voor 1 april en voldoen aan de toelatingseisen. Er zijn 
‘welkomstgesprekken’ in groepsverband. Als er sprake is van een ondersteuningsvraag 
dan volgt een gesprek met het studieloopbaanpunt. Bij aanmelding na 1 april volgt nog 
wel een intakeprocedure. Bij een van de teams is er een speciaal intaketeam van 
docenten. Als tijdens de reguliere intake blijkt dat een student een 
ondersteuningsbehoefte heeft, loopt de intaker sinds dit studiejaar met de student 
langs de trajectbegeleider om kennis te maken. De trajectbegeleider of het teamlid 
vanuit het studieloopbaanpunt leggen in de eerste week van het studiejaar contact met 
de betreffende studenten om te kijken hoe het gaat. Ze willen de studenten een ‘warm 
bad’ bieden en laten zien dat de student gezien wordt. De inzet is om de student, direct 
vanaf het begin, een goede start te bieden. 

- Een ambulant begeleider van instelling E geeft aan dat sommige intakers zich afvragen 
waarom er nog zoveel tijd geïnvesteerd wordt in de intake als je jongeren toch niet 
meer mag weigeren. De ambulant begeleider geeft echter aan dat je de intake vooral 
moet gebruiken om de ondersteuningsbehoefte van een jongere goed in kaart te 
brengen en te bepalen welke ondersteuning nodig is.  

- Een van de teams binnen instelling E heeft gekozen voor een aantal 
kennismakingsavonden. Een groepje jongeren komt op hetzelfde moment binnen. De 
jongeren worden ontvangen door iemand van het onderwijsservicebureau. Deze 
medewerker geeft voorlichting en regelt praktische zaken. De jongeren die ‘klaar’ zijn, 
gaan in gesprek met één van de collega’s van het opleidingsteam (voorheen ‘intaker’). 
De insteek is elkaar leren kennen. 

 
Groepsgerichte aanpak 
Bij diverse ‘eenheden’ wordt er een onderscheid gemaakt tussen studenten waar geen 
‘twijfels’ zijn over de aanmelding en geen aanwijzingen voor problematiek en studenten 
waar dat wel zo is. Voor de groep zonder twijfels is een verschuiving zichtbaar naar steeds 
vaker een groepsgerichte intake of kennismaking.  
 
Voorbeelden: 
- Instelling D heeft in feite geen ‘intake’ meer. Er zijn ‘welkomstgesprekken’ in 

groepsverband. Als er sprake is van een ondersteuningsvraag dan volgt er een gesprek 
met het studieloopbaanpunt. Bij aanmelding na 1 april volgt nog wel een 
intakeprocedure. 

- Een sector binnen instelling A heeft dit jaar geëxperimenteerd met groepsintakes. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen twee groepen aanmelders: de groep 
aanmelders waarover voldoende informatie is en waarbij geen aanwijzingen zijn van 
problematiek nemen deel aan een groepsintake. Als er twijfel is bij een deelnemer, 
volgt er een extra gesprek. Nieuw daarbij is ook dat deelnemers zich op basis daarvan 
kunnen aanmelden voor een studiekeuzeadvies. Dat laatste is een aparte, nieuwe stap 
in de intakeprocedure. Het resultaat kan zijn dat iemand terugkomt, maar met een 
beter onderbouwde keuze, of dat hij in een andere sector of buiten de instelling verder 
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gaat. Deelnemers van wie al bij de aanmelding bekend is dat ze extra ondersteuning 
nodig hebben, krijgen nog een ‘gewoon’ individueel intakegesprek waarin de nadruk 
ligt op het inventariseren van die ondersteuningsbehoefte.  

- Een college van instelling C nodigt studenten uit voor een groepsactiviteit, waarbij 
individueel wordt gekeken waar talenten en mogelijkheden liggen. Als een diagnose 
bekend is, dan is het eerste intakegesprek direct met het studieloopbaanpunt erbij.  

- Bij instelling E is de vorm van de intake veranderd. Er wordt geëxperimenteerd met 
verschillende intakevormen, bijvoorbeeld een ‘groepsintake’. Eerder werd met alle 
(aankomende) studenten een individueel gesprek gevoerd. Nu zijn er pilots met een 
‘groepsbijeenkomst’. Studenten passend onderwijs worden altijd uitgenodigd voor een 
intensieve intake. De intensieve intake is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd.  

 
Vervroeging van het intakeproces 
Door de vervroegde aanmelddatum van 1 april wordt bij een aantal opleidingen 
aangegeven dat het intakeproces vroeger in het schooljaar plaatsvindt. Een vestiging van 
instelling B geeft aan dat de intakeprocedure is vervroegd en de school meer de tijd heeft 
om studenten te informeren, gesprekken aan te gaan en er meer tijd voor een warme 
overdracht is, waardoor de kwaliteit verbetert. Dat geldt ook voor instelling E. 

4.4 Ronde 3: oordeel huidige toelatingsbeleid en -procedures 

Rechtsgelijkheid 
Op centraal niveau wordt bij enkele instellingen (D, E) geoordeeld dat niet met zekerheid 
vast te stellen is dat gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden in de toelating. Oorzaak 
is dat de intake door de opleidingsteams wordt uitgevoerd. Instelling B denkt dat er wel 
sprake is van rechtsgelijkheid. De procedure is voor iedereen hetzelfde en als studenten 
zich op tijd aanmelden en aan de eisen voldoen worden ze toegelaten. Ook wordt 
aangegeven dat de intakes door één intaker (instelling E) worden gedaan en er daarmee 
geen verschillen tussen intakers zijn. 
 
Transparantie 
Vrijwel alle betrokkenen geven aan dat de intakeprocedure duidelijk en transparant is, 
zowel voor betrokken intakers als voor studenten en ouders. Studenten en ouders wordt 
de procedure uitgelegd bij de intake, of al eerder bij een uitnodiging voor een intake- of 
kennismakingsgesprek. Bij één instelling (E) wordt benoemd dat de procedure mogelijk 
niet helemaal duidelijk is voor studenten en ouders omdat de procedure tijdens de intake 
niet expliciet aan de orde komt. 
 
Bureaucratie 
Betrokkenen van de verschillende instellingen en ‘eenheden’ wisselen in hun mening over 
de mate waarin de toelatingsprocedure bureaucratisch is. Een belangrijke factor lijkt de 
mate waarin ‘eenheden’ hun eigen keuzes kunnen maken/hebben gemaakt in de 
organisatorische vormgeving van de intake. 
Bij instelling E wordt aangegeven dat er allerlei documenten aanwezig moeten zijn voor 
een intake kan plaatsvinden en moet er een verslag gemaakt worden van de intake. De 
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verslaglegging wordt ook bij instelling D benoemd als tijdrovend, maar tegelijkertijd ook 
wel nuttig om afspraken op schrift te hebben.  
Bij instelling B en twee teams van instelling E wordt geen bureaucratie ervaren. Deze 
betrokkenen noemen dat zij het intakeformulier als leidraad gebruiken in het gesprek, 
maar het niet daadwerkelijk invullen en dat de betrokken medewerker bij de intensieve 
intakes is veranderd van medewerker van het studie informatie punt naar de ambulant 
begeleider (instelling E). De ambulant begeleider ontzorgt de docenten nu, waardoor de 
intakes makkelijker verlopen. Ook bij het andere team van instelling E wordt geen 
bureaucratie meer ervaren, omdat de nieuwe manier van kennismaken zelf is bedacht 
door het opleidingsteam.  
 
Doelbereik 
In het algemeen zijn betrokkenen positief over de mate waarin de toelatingsprocedures 
bijdragen aan het (beter) realiseren van passend onderwijs binnen de instelling. Er wordt 
gewezen op het vroegtijdig in beeld hebben van studenten met een extra 
ondersteuningsbehoefte (instelling D). Een team van instelling E geeft aan dat de 
procedures niet bijdragen, omdat het realiseren van passend onderwijs afhankelijk is van 
de band tussen de docent en de student (‘passend onderwijs is een mensending’). De 
procedure speelt hier geen belangrijke rol in, omdat het dossier in de dagelijkse omgang 
met de student geen grote rol speelt. 
 
Verschillende kaders in wetgeving/ beleid: PaO, Toelatingsrecht, Focus op vakmanschap 
Geen veranderingen of aanvullingen t.o.v. ronde 2.  
 
Klachten toelatingsbeleid 
Over het algemeen benoemen alle instellingen dat er nauwelijks tot geen officiële klachten 
komen over de toelating door studenten of hun ouders. Wel benoemen sommige 
‘eenheden’ (bv. instelling C; instelling D, een team van instelling E) dat er soms wel bij de 
opleiding zelf een klacht of bezwaar binnenkomt over de toelating. Die worden echter 
bijna altijd opgelost, zodat er geen officiële klacht volgt.  
 
Door instelling D wordt benoemd dat de centrale intake, waarin de betrokkenen 
doorzettingsmacht hebben, heeft geleid tot minder klachten. De centrale intake is een 
goed ‘vangnet’. 

4.5 Ronde 3: ervaringen wet toelatingsrecht 

Bij een aantal instellingen geven betrokkenen aan dat de impact van de wet 
toelatingsrecht nog niet duidelijk is; de wet moet zijn beslag nog krijgen (instelling D, E). 
- Instelling D: ‘Hoe de nieuwe werkwijze, in het kader van de wet Toelatingsrecht, gaat 

uitpakken, moet nog geëvalueerd worden. Als het LOB-traject niet goed is 
vormgegeven, bestaat de mogelijkheid dat de student er in het eerste studiejaar op het 
mbo achter komt dat hij niet de juiste keuze heeft gemaakt.’ 

- Instelling E: ‘De wet Toelatingsrecht moet nog zijn beslag krijgen binnen de instelling. 
De medewerkers zijn ervan op de hoogte en lopen tegen dezelfde dilemma’s aan als 
andere ROC’s. Het hoofd onderwijs & kwaliteit en de beleidsmedewerker onderwijs 



 

28 

geven aan dat intakers komen uit de ‘stand’ ‘zelf selecteren’ en nu in feite toe moeten 
naar ‘iedereen toelaten’ en vervolgens bepalen welke aanpassingen er eventueel nodig 
zijn. Dat is een proces dat nog steeds gaande is.’ 

 
Waar betrokkenen wel ervaringen hebben, wordt meestal benoemd dat de impact 
meevalt.  
- Instelling B: informanten op centraal niveau en op de vestigingen geven aan dat er op 

voorhand werd verwacht dat de nieuwe regeling heel veel met zich mee zou brengen. 
De daadwerkelijk impact is minder groot dan destijds werd verwacht. Wel wordt 
aangegeven dat studenten wel iets meer rechten gekregen hebben en de mogelijkheid 
om studenten af te wijzen beperkter is geworden. 

- Een van de teams binnen instelling D ervaart vooralsnog weinig veranderingen. De 
manier van werken binnen het team verandert niet, alleen is de werkwijze nu 
vastgelegd in de wet.  

- Een van de teams binnen instelling E benoemt dat de ambulant begeleider en de 
intaker vooralsnog nauwelijks veranderingen ervaren naar aanleiding van de nieuwe 
wet Toelatingsrecht.  

 
Wel is duidelijk dat de nieuwe wet Toelatingsrecht leeft en er bewustzijn ontstaat. Er zijn 
zowel positieve reacties maar tegelijk roept de wet ook nog wel onrust op.  
Positief: 
- Instelling A: De projectleider van het project gericht op een nieuwe manier van 

toelating en introductie gaat ervan uit dat de wet toelatingsrecht echt leeft, hij merkt 
dat iedereen weet dat de wet er is en dat het ‘moet’. Hij heeft ook de indruk dat men 
zich houdt aan de regels, dat er zelden zomaar iemand wordt afgewezen. Wel zijn er 
veel vragen over ‘wat men ermee moet’. Hij vindt het positief dat de wet 
toelatingsrecht leerlingen ook gelijk recht geeft op studieadvies. Dat soort wettelijke 
regels helpen colleges omdat ze duidelijk zijn en ook het opbouwen van een goed 
dossier vereisen.  

- Instelling D: De wet is heel duidelijk (er zijn ook voorlichtingsrondes geweest); een 
negatief advies kan in principe niet. De medewerkers van het ROC realiseren zich dit 
steeds meer.  

- Een van de teams binnen instelling D: betrokkenen binnen het ROC zijn zich er steeds 
meer van bewust dat je als gevolg van de nieuwe wet Toelatingsrecht een ‘hele goede 
reden’ moet hebben, wil je een jongere af kunnen wijzen. Bij echte twijfel wordt dit in 
het gesprek benoemd en wordt uitgesproken of de opleiding haalbaar is. Eventueel kan 
een negatief advies worden gegeven. Dit gebeurt volgens het teamlid van het 
studieloopbaanpunt bijna nooit.  

- Een van de teams binnen instelling D: er is een kentering gaande naar ‘hoe kunnen we 
het (ondanks een mogelijk verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten) mogelijk 
maken’.  

 
Angst/onrust: 
- Instelling A: de senior-begeleiders zien wel angst bij docenten in verband met de wet 

toelatingsrecht: “Ze hebben het idee dat er nu van alles op ze af komt, dat er allemaal 
leerlingen hun klas inkomen waar ze niks mee kunnen.” Ze benoemen dat dat het sterkst 
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speelt bij niveau 3 en 4, en juist minder op niveau 1, misschien omdat docenten daar 
gewend zijn aan leerlingen met problemen.  

- Instelling C: De nieuwe wetgeving geeft onrust, met name op niveau 1 waar het aantal 
praktijkschoolleerlingen toeneemt. Er is angst dat er een hoos van studenten komt die 
eerst op de praktijkschool bleef en die nu allemaal naar het ROC komt. Op basis van de 
aanmeldingen lijkt dit zo te zijn. Het is nog recent, de studenten moeten nog beginnen. 

- Instelling C: Het hoofd van het expertisecentrum passend onderwijs vindt dat er 
positieve kanten meekomen met de wet, zoals dat het uitnodigt tot het goede gesprek 
voeren. Maar ze is geen voorstander voor het uitdelen van kansen als deze echt niet reëel 
zijn.  

- Een van de colleges binnen instelling C: de docent/zorg coördinator maakt zich wel wat 
zorgen over de instroom. De theoretische leerweg was altijd de toelatingseis en nu 
komen ze binnen met de kaderberoepsgerichte leerweg. 

- Een van de teams binnen instelling E: de intakers vinden het wel een interne worsteling 
als je al in het eerste gesprek weet dat het fout zal gaan. Je neemt de student aan terwijl 
de verwachting is dat de student het niet zal gaan redden. Dat ervaart men als spijtig. 

- Een van de teams binnen instelling E: de ambulant begeleider geeft aan niet zo zeer te 
worstelen met vragen over de toelating, maar wel met vragen over welke aanpassingen 
in de opleiding je mag doen. 

- Een van de teams binnen instelling D: het teamlid van het studieloopbaanpunt merkt 
dat de intakers twijfelen aan de meerwaarde van hun rol als intaker, omdat jongeren 
toch wel toegelaten worden. Soms is het echter belangrijk om een jongere te helpen bij 
het vinden van een andere opleiding, die passender is bij zijn kwaliteiten en beperkingen 
(‘ombuiggesprek’). 

 
Andere doelgroepen 
Door een aantal geïnterviewden is benoemd dat de wet Toelatingsrecht heeft geleid tot 
andere doelgroepen die zich aanmelden: 
- Een van de colleges binnen instelling C: er zijn meer aanmeldingen uit het 

praktijkonderwijs. Ook kinderen vanuit het vso melden zich vaker aan. 
- Een van de colleges binnen instelling C: meer leerlingen komen binnen uit het 

praktijkonderwijs, die er voorheen niet of nauwelijks waren. Praktijkscholen gaven 
altijd een negatief bindend studieadvies en deze gelden niet meer. Ook deze leerlingen 
mogen zich nu aanmelden en het team is verplicht hen aan te nemen (zie ook het 
vorige punt, dit leidt tot onrust). 

 
Een van de colleges van instelling C geeft aan dat zij goed op de nieuwe wet hebben 
geanticipeerd. Bij de directie is toestemming gevraagd om alle leerlingen (niveau 3 en 4) in 
te schrijven op het algemene crebonummer van dat college. In de eerste 22 weken krijgen 
ze allemaal dezelfde brede basiskennis. De docenten krijgen de tijd om de studenten te 
leren kennen en andersom. Er zijn vaste meetmomenten met studieadviezen waarbij 
gekeken wordt of niveau 3 of 4 het beste past en welke richting. 
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4.6 Ronde 3: moeilijk plaatsbare leerlingen en thuiszitters 

Moeilijk plaatsbare leerlingen 
Moeilijk plaatsbare leerlingen zijn er door de wet Toelatingsrecht niet veel. Leerlingen zijn 
immers wettelijk toelaatbaar als zij voldoen aan de toelatingscriteria. Wel worden door de 
betrokken diverse doelgroepen benoemd die een grotere begeleiding nodig hebben om 
een diploma te behalen: 
‘Moeilijk bij de intake/toelating is dat je soms, door ervaring, al bij voorbaat weet dat de 
opleiding voor bepaalde jongeren moeilijk haalbaar is. Het is belangrijk dat de intakers 
van het opleidingsteam en het teamlid van het studieloopbaanpunt in staat zijn om deze 
jongeren te herkennen en hen in het intakegesprek goed te adviseren en begeleiden bij 
het maken van een juiste opleidingskeuze (voor een opleiding die beter haalbaar is) (team 
binnen instelling D). 
 
Groepen die worden genoemd: 
- Instromers uit het vso (team binnen instelling D). Vooral studenten met 

externaliserende problematiek (zoals ODD) worden door docenten als ‘lastig’ ervaren. 
Een moeilijke groep is ook de groep die een adviesroute voor toeleiding naar arbeid 
heeft gekregen (team binnen instelling E); 

- Hele angstige studenten of studenten met depressie (team binnen instelling D); 
- Studenten met ernstige rekenproblemen (team binnen instelling D); 
- Jongeren die één op één begeleiding nodig hebben (team binnen instelling E); 
- Jongeren die al meerdere keren zijn aangemeld bij de toeleidingscommissie van het 

ROC en daar een negatief advies hebben gekregen (team binnen instelling E); 
- Jongeren die vanuit een gesloten setting komen. Veel van deze jongeren zijn nog niet 

aan onderwijs toe, maar worden daar wel toe gezet (‘gepusht’) (team binnen instelling 
E); 

- Studenten met weinig cognitieve vaardigheden, laag IQ, laag niveau Nederlands en 
Rekenen (twee teams binnen instelling E); 

- Jongeren met een ASS. Deze groep heeft structurele begeleiding nodig (twee teams 
binnen instelling E);  

- Studenten die zich kenmerken door afstroom en demotivatie (team binnen instelling 
E).  

 
Aanpak vsv en thuiszitters in de regio 
- Bij enkele instellingen is iets gezegd over de aanpak rondom vsv of thuiszitters in de 

regio: 
- Bij instelling B wordt er op korte termijn in de regio een ‘thuiszitters pact’ ondertekend 

door verschillende instellingen, waaronder instelling B. 
- In de regio van instelling C is voortijdig schoolverlaten een enorm thema in het mbo en 

de thuiszittersproblematiek leeft niet op die manier. Vorig jaar was er een 
‘doorbraakoverleg’. De mbo-casussen zijn daarin minimaal. Heel vreemd is dat 
leerplicht het heeft over 400 tot 500 absoluut verzuimers in het mbo, terwijl de 
instelling zelf het over 2 of 3 thuiszittende studenten per jaar heeft. Het is volgens de 
betrokkene in elk geval niet helder hoe aantallen werkelijk zijn.  
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- Bij instelling D is door de gemeente een VSV-team opgezet. De problematiek van 
thuiszitters is (onder andere) onderwerp van gesprek tussen de gemeente en het ROC. 

- Bij instelling E zijn regionale afspraken gericht op het aanpakken van het probleem van 
thuiszitters. De instelling heeft goede afspraken met omliggende ROC’s. 

 
Doelgroep pro en vso  
Leerlingen uit het praktijkonderwijs vormen volgens de meeste betrokkenen geen 
probleem in het mbo. De doelgroep vso is wel een moeilijkere doelgroep (team binnen 
instelling E). Het is voor het mbo moeilijker om aan de ondersteuningsbehoeften van vso-
leerlingen tegemoet te komen, in vergelijking met wat het vso al die jaren heeft kunnen 
bieden aan ondersteuning (team binnen instelling D). Lastig is ook dat aanmeldingen uit 
het pro en vso vaak laat in het schooljaar komen (instelling B).  
Specifiek bij een van de teams van instelling E wordt benoemd dat men wel worstelt met 
de meerwaarde van de Entree-opleiding voor leerlingen uit het praktijkonderwijs, omdat 
doorstroom naar niveau 2 meestal niet haalbaar is. 
 
Samenwerking met vo 
De samenwerking met het vo ziet er op de verschillende instellingen anders uit. Bij 
instelling E en B is de samenwerking per ‘eenheid’ verschillend en is samenwerking niet 
centraal geregeld. Bij deze instellingen zie je dat er op verschillende manieren binnen de 
‘eenheden’ wordt samengewerkt met het vo. Er wordt bijvoorbeeld meer intensief 
samengewerkt met een aantal vo-scholen die veel leerlingen leveren (netwerk, 
bijeenkomst, ontmoeting, etc.) en op individueel leerlingniveau is er contact met het vo 
als dat nodig wordt geacht.  
Bij instelling C en D zijn er op centraal niveau afspraken met het vo gemaakt. Bij instelling 
C is er een overstapcoach die leerlingen in de overgang van vo naar mbo begeleid. Daar is 
men positief over. Bij instelling D is er een pilot (ook genoemd in de tweede ronde) 
rondom LOB met een aantal vo-scholen. Ook zijn er met het speciaal onderwijs afspraken 
gemaakt over de overstap naar het mbo. Met name met één vso-bestuur is sprake van 
intensieve samenwerking: leerlingen worden gemonitord, zij maken intensief kennis met 
het mbo en er is een specifiek (behandel)programma voor bepaalde vso-leerlingen met 
ASS. Ook is er op bestuurlijk niveau sprake van overleg.  
 
Inhoudelijk benoemt instelling B dat de informatie die vanuit de vo-scholen meekomt niet 
altijd tijdig en volledig is. De informatie is soms erg summier. Deels omdat scholen hun 
leerlingen een ‘schone lei’ gunnen, deels omdat zij volgens de privacywet de gegevens niet 
(zouden) mogen meesturen. Ook door instelling D wordt benoemd dat vo-scholen uit de 
pilot LOB erg divers omgaan met de (voorbereiding op) de overstap. Instellingen C is 
tevreden over de inhoudelijke samenwerking in de overdracht. Er is sprake van een goede 
samenwerking met het vo vanwege de aanwezigheid van een plaatsingscoördinator en 
een overstapcoach. Zij gaat alle decanen af en dit wordt positief gewaardeerd door de 
toeleverende scholen. Bij instelling D wordt op diverse manieren inhoudelijk 
samengewerkt met het vo en vso. Bij instelling E is de samenwerking met het vo, wat 
betreft overdracht van informatie over zorgleerlingen, opleidingsadvies en aanmelding, 
per opleidingsteam verschillend. De vraag is altijd wanneer het gewenst is (nodig is) om 
contact op te nemen met het vo over een leerling. Daarbij is bellen soms lastig, omdat de 
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personen die men wil spreken vaak ook voor de klas staan. De samenwerking met het vo 
verloopt niet in alle teams makkelijk. Wel zijn er teams die het initiatief nemen om de 
samenwerking met het vo te intensiveren. 

4.7 Conclusie 

• In het toelatingsbeleid heeft vooral de invoering van de Wet Toelatingsrecht (ronde 3) 
een grote rol gespeeld bij alle mbo-instellingen. Vooruitlopend op de invoering van 
deze wet zijn bij de meeste instellingen al aanpassingen gedaan naar die van een ‘warm 
welkom’. Bij de feitelijke invoering hebben de instellingen waar nodig hun beleid 
aangepast om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. 

• De focus is door de wet Toelatingsrecht meer komen te liggen op kennismaking in 
plaats van toelating. Hoe het intakeproces precies is ingericht verschilt per instelling, 
maar ook tussen teams van één instelling. Op diverse plekken is zichtbaar dat er voor 
de studenten waar geen twijfels zijn over de aanmelding steeds vaker voor een 
groepsgewijze aanpak (groepsgerichte intake en kennismaking) in plaats van een 
individuele intake wordt gekozen. 

• Een andere verschuiving door de komst van het Toelatingsrecht en de daarmee 
gepaard gaande vervroegde aanmelddatum van 1 april is dat het intakeproces bij 
verschillende opleidingen eerder in het schooljaar plaatsvindt. 

• De impact van de wet is bij veel betrokkenen nog niet duidelijk, omdat de wet nog zijn 
beslag moet krijgen. De reacties op de wet zijn vaak positief (meer bewustzijn), maar 
tegelijkertijd roept het bij sommigen ook gevoelens van onrust op. Zij hebben angst dat 
de wet zal leiden tot een groei van het aantal studenten dat niet geschikt voor 
opleiding of beroep. Dat is een worsteling die een deel van de betrokkenen ook 
expliciet benoemd.  

• De samenwerking met het vo in de overstap is verschillend georganiseerd en verschilt 
bovendien ook per vo-school. De tevredenheid over de samenwerking wisselt. Soms is 
er sprake van grote tevredenheid, maar er worden ook kanttekeningen gemaakt in de 
tijdigheid en volledigheid van de meekomende informatie vanuit het vo. 
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5. Ondersteuning 

5.1 Toewijzing van extra ondersteuning 

Ronde 2 
In de vijf cases zijn geen grote veranderingen in de manier van toewijzing van extra 
ondersteuning aan studenten. Toewijzing van extra ondersteuning vindt waar mogelijk 
plaats tijdens de intake. Tijdens die intake vindt een screening plaats op eventueel 
benodigde extra ondersteuning. In een verlengde/verdiepende intake (dit heeft per 
instelling een andere naam) wordt de ondersteuningsbehoefte dan verder onderzocht en 
eventueel ook extra ondersteuning toegewezen. 
Waar de behoefte aan extra ondersteuning pas op een later moment ontstaat of duidelijk 
wordt, signaleert de mentor/slb’er en die legt het contact met een medewerker van de 
tweede lijn. Bij casus D zit daar nog een trajectbegeleider tussen. 
De procedure van toewijzing van extra ondersteuning lijkt over het algemeen duidelijk en 
goed te functioneren. Bij casus A wordt het belang van een goede verbinding tussen 
tweede lijn en mentoren benoemd. Door de aanstelling van twee senior-begeleiders in de 
tweede lijn, zijn de lijnen korter geworden en is de herkenbaarheid voor mentoren 
vergroot. Ook bij casus D wordt gesproken over korte lijnen en een duidelijke route, die 
bovendien niet bureaucratisch is. Bij casus E is de intensieve intake sinds de introductie 
van passend onderwijs sterk geprofessionaliseerd. Een aandachtspunt is wel dat de 
kwaliteit van de intensieve intake gehandhaafd blijft. 
 
Ronde 3 
Op het thema toewijzing werden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht in 2018. Om 
deze reden is het thema niet bevraagd in de derde ronde van de casestudies.  

5.2 Ondersteuningsaanbod en ondersteuningsprofielen 

Binnen deze paragraaf is een onderscheid te maken in zeven subthema’s: (1) ervaringen 
met het versterken van de basisondersteuning, (2) verschuiving van tweedelijns 
ondersteuning naar basisondersteuning, (3) passend onderwijs en BPV, (4) aangepaste 
examinering van beroepsgerichte vakken, (5) dekkend aanbod, (6) passend onderwijs en 
passende ondersteuning voor de student en (7) werken met ondersteuningsprofielen. We 
bespreken ze hieronder voor ronde 2 en 3. 

5.2.1 Ervaringen met versterken basisondersteuning 

Ronde 2 
Hoewel er op alle mbo-instellingen stappen zijn gezet in het versterken van de 
basisondersteuning, is het versterken van de basisondersteuning nog op alle mbo-
instellingen een belangrijk aandachtspunt. Tussen de verschillende opleidingsteams en 
locaties op de mbo-instellingen bestaan duidelijke verschillen in de mate van versterking 
van de basisondersteuning, maar ook in de ervaringen met de versterking. Zo stellen 
teams binnen een mbo-instelling dat de basisondersteuning goed op orde is, terwijl 
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andere teams aangeven dat er nog veel winst te behalen valt. De achtergrond van de 
teams speelt daarin mee. Op mbo-instelling D bezit een team in de zorgsector veel 
expertise, terwijl er bij een opleidingsteam in de economische sector nog veel 
ontwikkeling nodig is.  
De respondenten van alle mbo-instellingen geven aan dat het besef van het belang en de 
teamverantwoordelijkheid bij verschillende opleidingsteams nog aandacht behoeft. 
Docenten zijn zich nog niet altijd bewust van het belang van de basisondersteuning en de 
verantwoordelijkheid van het opleidingsteam daarin.  
Bij meerdere instellingen (A, B, D) ontvangen de docententeams (nog) veel ondersteuning 
van de tweede lijn bij de basisondersteuning. Bij casus D wordt co-teaching ingezet 
waarbij medewerkers van het studieloopbaanpunt de klassen ingaan, om zo de docenten 
ook gericht te kunnen ondersteunen. De samenwerking tussen de docententeams en de 
tweede lijn heeft soms ook tot nadeel dat sommige docenten te snel doorverwijzen naar 
de tweede lijn. Instelling E geeft aan dat de problematiek waarmee docenten te maken 
krijgen in de basisondersteuning nog wel eens de grenzen van het team overschrijdt.  
 
Ronde 3 
In de tweede ronde werd gesignaleerd dat de versterking van de basisondersteuning en 
met name de teamverantwoordelijkheid nog veel aandacht behoefde. In de derde ronde 
van de casestudies wordt duidelijk dat de opleidingsteams van de verschillende mbo-
instellingen daarin zijn gegroeid en dat er meer bewustzijn is ontstaan bij de 
opleidingsteams. Er heerst tevredenheid over de basisondersteuning door de 
opleidingsteams bij de mbo-instellingen. Bij casus E wordt de inzet van de ambulant 
begeleider ter ondersteuning van de teams afgebouwd en zal de ambulant begeleider in 
de toekomst vooral een sparringpartner voor de teams zijn. Bij case A wordt gesignaleerd 
dat mentoren zelfs af en toe studenten te lang bij zich houden. Ze zouden studenten 
sneller mogen doorverwijzen naar de tweede lijn.  
Binnen mbo-instellingen bestaan er nog altijd duidelijke verschillen tussen de 
opleidingsteams in de teamverantwoordelijkheid en de uitvoering. Zo zijn er bij case E 
enkele opleidingsteams die (bijna) alle ondersteuning zelf verzorgen, terwijl andere 
opleidingsteams begeleiden ‘inkopen’ bij de tweede lijn. De verschillen tussen de teams 
hangen samen met de verschillen tussen de docenten. Er bestaan verschillen tussen 
docenten in hoeverre ze bereid zijn zich te laten scholen en de basisondersteuning op zich 
te nemen (case D). Een trajectbegeleider in case D geeft aan dat niet alle docenten in een 
team dienen te professionaliseren, alleen de docenten die daar interesse hebben. Het is 
volgens haar ook juist belangrijk om rondom het opleidingsteam verschillende disciplines 
te hebben. Studenten willen soms juist begeleiding van medewerkers die ze niet dagelijks 
in de les zien. 

5.2.2 Verschuiving van tweedelijns ondersteuning naar basisondersteuning 

Ronde 2 
Drie instellingen werken (B, D, E) duidelijk aan een verschuiving van tweedelijns 
ondersteuning naar de basisondersteuning. De cases zijn daarin in de beginfase, ze 
spreken over ambities en intenties. De verschuiving van de tweedelijns ondersteuning 
naar de basisondersteuning wordt door deze cases getracht te realiseren door de 
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tweedelijns ondersteuning in de klassen te brengen (D), door de tweede lijn in te zetten als 
ondersteuner van de eerste lijn (B) of door tweedelijnsondersteuners onder te brengen in 
de opleidingsteams (E). 
Twee instellingen geven aan dat er geen sprake is van verschuiving naar 
eerstelijnsbegeleiding. Bij beide mbo-instellingen (A, C) is de tweedelijns ondersteuning 
volgens de respondenten op sterkte gebleven en kan de tweede lijn voorzien in de 
benodigde begeleiding. Dit neemt niet weg dat er volgens de respondenten nog wel 
gewerkt zou moeten worden aan meer teamverantwoordelijkheid (A) en eigenaarschap (C) 
in de teams.  
 
Ronde 3 
Waar er bij instelling A in de vorige ronde nog minder duidelijk/minder sterk een formele 
verschuiving van tweedelijns ondersteuning naar basisondersteuning zichtbaar was, is het 
beleid van de instelling nu dat het zwaartepunt van de begeleiding en ondersteuning bij 
de eerste lijn moet liggen, waarbij het docententeam ondersteund wordt door de tweede 
lijn. Dit beleid resulteert erin dat docenten bereid zijn begeleiding te bieden en zich daarin 
te professionaliseren.  
De verschuiving van de tweedelijns ondersteuning naar de basisondersteuning zorgt voor 
discussie bij instelling B. Vanuit diverse locaties van deze instelling komt naar voren dat 
studieloopbaanbegeleiders meer taken hebben gekregen in de basisondersteuning, maar 
dat zij daarvoor te weinig facilitering hebben. 
Binnen casus A wordt er wel een verzwaring van de problematiek van studenten ervaren, 
zoals psychische problematiek. Er is behoefte aan een duidelijke grens voor wat behoort 
tot de basisondersteuning en waarvoor de tweede en derde lijn worden ingeschakeld. 
Binnen mbo-instelling D wordt door een respondent uit één van de opleidingsteams 
benoemt dat er behoefte is aan duidelijke grenzen van extra ondersteuning. Constante 
individuele begeleiding is niet mogelijk, daarvoor dient de derde lijn ingeschakeld te 
worden. 

5.2.3 Passend onderwijs en BPV 

Ronde 2 
Studenten met een ondersteuningsbehoefte kunnen niet ‘gewoon’ stage gaan lopen. Het 
is voor studenten met een ondersteuningsbehoefte lastig om de BPV-plek vast te houden. 
Deze studenten hebben zowel voorafgaand aan de stage als tijdens de stage extra 
begeleiding nodig. Bij een schaarste aan stageplekken is het voor de mbo-instellingen 
vaak extra moeilijk om leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte geplaatst te 
krijgen.  
Alle instellingen onderstrepen het belang van verbinding van passend onderwijs en BPV en 
zetten daar dan ook op in. De meeste cases doen dit door te investeren in de matching van 
de deelnemers en het bedrijf. BPV-begeleiders (ook 
Jobcoaches/stagecoördinatoren/stageconsulenten genoemd) zorgen ervoor dat ze de 
(ondersteunings-)behoeften van de student kennen en proberen hiermee rekening te 
houden met de plaatsing van een student bij een bedrijf. Enkele casussen (B, D) zetten in 
op het aanleggen van een database of overzicht met daarin geschikte bedrijven voor 
studenten met een ondersteuningsbehoefte. Echter, wanneer er een schaarste aan 
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stageplekken bestaat, is het erg lastig om studenten met een ondersteuningsbehoefte 
geplaatst te krijgen (D). 
Bovendien wordt er, indien mogelijk, voorzien in extra begeleiding door deze personen. 
Vaak blijkt hier echter onvoldoende formatie voor te zijn op de instellingen.  
Leerbedrijven zijn niet bekend met de problematiek van de studenten en de manier 
waarop zij de studenten het best daarbij kunnen ondersteunen. Daartoe proberen de BPV-
begeleiders (of anders genoemd) de leerbedrijven vooraf te informeren over de 
ondersteuningsbehoeften van de studenten (B, C). Ook wordt getracht meer draagvlak te 
creëren voor studenten met een ondersteuningsbehoefte bij bedrijven, bijvoorbeeld door 
het informeren over stoornissen bij een bijeenkomst van leerbedrijven (E).  
Ondanks de verschillende inspanningen, geven alle cases aan dat er nog meer aandacht 
mag zijn voor de verbinding van passend onderwijs en BPV. Binnen de mbo-instellingen 
bestaan er verschillen tussen opleidingsteams in hoeverre er nog een verbeterslag nodig 
is.  
Voor de overgang naar werk blijkt weinig aandacht te zijn op verschillende mbo-
instellingen. Instelling B heeft een jobcoach die studenten ook kan ondersteunen bij de 
zoektocht naar werk. De jobcoach wordt voornamelijk ingezet bij entree en niveau 2. Ook 
instelling E heeft een een soortgelijk persoon. 
 
Ronde 3 
Bij verschillende instellingen (B, C, E) waren er in de derde ronde van de casestudie geen 
verschillen op centraal niveau op het gebied van passend onderwijs en BPV ten opzichte 
van de tweede ronde. Instelling D zet duidelijk in op de verbetering van BPV voor 
studenten met een ondersteuningsbehoefte. Er is extra aandacht voor de matching en 
daarnaast dient het studieloopbaanpunt te zorgen voor voldoende bedrijven waar 
studenten met een ondersteuningsbehoefte terecht kunnen. 
Opleidingsteams binnen twee casussen hebben nieuwe faciliteiten opgezet in het kader 
van passend onderwijs en BPV. Een team van casus C heeft een voor studenten die (nog) 
niet in staat zijn om stage te lopen een oriënterende stage voor advies. Bij instelling E is er 
een opvangklas waar studenten zonder stage geschikt worden gemaakt voor stage. In 
beide gevallen zijn deze faciliteiten nog in de opstartfase en is er nog meer uitwerking 
nodig.  
Opleidingsteams van mbo-instellingen D en E geven aan dat er steeds meer begeleiding 
mogelijk is ter voorbereiding op en tijdens de BPV. Daarnaast is er ook steeds meer 
aandacht voor het belang van deze voorbereiding en begeleiding. 
De informatie-uitwisseling tussen de instellingen en de BPV-bedrijven (via BPV-begeleider) 
vraagt aandacht. Echter, in het kader van de privacy van de student is het voor BPV-
begeleiders het vaak niet mogelijk om BPV-bedrijven in te lichten over de problematiek en 
ondersteuningsbehoeften van de student.  

5.2.4 Aangepaste examinering beroepsgerichte vakken 

Ronde 2 
Een aangepaste examinering van beroepsgerichte vakken is bij de meeste 
opleidingsteams van de mbo-instellingen mogelijk. Deze aanpassingen moeten in de 
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meeste gevallen aangevraagd worden bij de examencommissie. Voor een centraal examen 
dient een landelijke verklaring aangevraagd te worden. 
Soms is een aangepaste examinering bij beroepsgerichte vakken niet mogelijk, omdat het 
diploma een bepaalde waarde heeft dat zonder aangepaste examinering gehaald moet 
worden. Er zijn dan alleen aanpassingen mogelijk bij bijvoorbeeld dyslexie. 
Bij een opleidingsteam van casus D is aangepaste examinering een lastig punt, daar het 
systeem niet gericht is op aanpassingen. Daardoor komt het zelfs voor dat er bij de intake 
wordt geselecteerd op het kunnen volbrengen van een regulier examen.  
 
Ronde 3 
Bij de meerderheid van de casussen worden er geen ontwikkelingen op dit thema 
benoemd. Aangepaste examinering van beroepsgerichte vakken is bij de mbo-instellingen 
mogelijk. Bij instelling B dient er niet meer voor elk vak apart een aanvraag voor 
aanpassing ingediend te worden bij de examencommissie, maar kan dit nu voor alle 
vakken in één keer. 
Bij instelling A is de begeleiding erop gericht dat de student zoveel aan zoveel mogelijk 
‘reguliere routes’ kan deelnemen. Aanpassingen die worden gehonoreerd zijn 
voornamelijk op het gebied van tijd. Instelling C signaleert een toename in het aantal 
aanvragen voor aanpassing, welke voornamelijk wordt verklaard door de grote toestroom 
van anderstaligen. Bij een opleidingsteam van casus D heeft BPV een grotere rol gekregen 
in examens. Er is meer aandacht voor hetgeen de studenten leren in de praktijk en het 
daar kunnen laten zien, in plaats van het verwoorden van wat ze hebben geleerd. 

5.2.5 Dekkend aanbod 

Ronde 2 
Volgens casus A en C is er sprake van een dekkend aanbod op de mbo-instelling. Casus A 
spreekt van een dekkend aanbod voor alle problematiek waar tweedelijns zorg passend is, 
Casus C van een heel ruim en divers aanbod. De andere casussen geven aan dat ze nog 
niet voor alle ondersteuningsbehoeften aanbod hebben. Eén locatie binnen casus B stelt 
dat daardoor bepaalde groepen niet kunnen worden bediend op de mbo-instelling 
(genoemd zijn o.a. blinde studenten en studenten met zware ODD), of worden 
doorgestuurd naar een andere vestiging van de instelling. Casus A heeft op sommige 
gebieden bewust geen aanbod (bijv. voor excellerende leerlingen), ze bekijken waar de 
prioriteiten liggen. 
Casus D mist diverse faciliteiten en aanbod, waaronder aparte ruimten om studenten met 
ondersteuningsbehoeften op te vangen en flexibiliteit voor studenten die een verkeerde 
studiekeuze hebben gemaakt of studenten die meer tijd nodig hebben om de opleiding af 
te ronden. Volgens de respondenten van casus E mag er op de mbo-instelling meer 
aandacht worden besteed aan BPV en aan aanbod in groepsverband (waarbij deelnemers 
van elkaar kunnen leren).  
 
Ronde 3 
Op alle instellingen is er een aanbod waarmee in de meeste ondersteuningsbehoeften kan 
worden voorzien. Diverse instellingen hebben hun aanbod aangescherpt. Zo zijn er onder 
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andere extra begeleiders aangesteld (A), zijn er nieuwe opvangvoorzieningen ingericht (D) 
en zijn er uren ingericht voor studenten met een hulpvraag (E).  
Ondanks dat er steeds meer tevredenheid heerst over het aanbod, zijn er nog wel 
aandachtspunten op de mbo-instellingen. Diverse instellingen signaleren een toename in 
vraag naar extra begeleiding, onder andere als gevolg van een ervaren toename in de 
(complexiteit van de) problematiek van studenten. Er zijn lange wachttijden voor hulp, 
met name wat betreft hulp bij psychische problematiek (C, D). Verder stellen diverse 
respondenten dat er grenzen dienen te worden gesteld aan het aanbod. Er zitten grenzen 
aan de expertise van de medewerkers die erkend moeten worden (A, E). Het is van belang 
om ook door te verwijzen naar de derde lijn, indien dit nodig wordt geacht.  

5.2.6 Passend onderwijs/ondersteuning voor de student 

Ronde 2 
Passend onderwijs zou ertoe moeten leiden dat elke student de ondersteuning krijgt die 
hij/zij nodig heeft. Daartoe hebben de instellingen getracht de organisatiestructuur te 
veranderen. Bij instelling B is een verandering in structuur: de instelling is naar een team-
gecentreerde organisatie gegaan, waarbij er in kleinere teams met daarbinnen 
specialisten wordt gewerkt. De mate waarin hieraan vorm is gegeven verschilt binnen de 
instelling. Er zijn teams die beter draaien, kleinschaligheid is daarbij een van de 
belangrijke krachten. In de volle breedte is daar nog geen sprake van en veel 
eerstelijnsondersteuning wordt nog uitgevoerd door de tweedelijns-ondersteuners. Ook 
bij casus A wordt de begeleiding van de deelnemers (nog) sterk buiten de teams 
georganiseerd. Docenten verwijzen dan ook snel door naar de tweede lijn. Het is op de 
verschillende mbo-instellingen nog niet altijd duidelijk voor welke ondersteuning het 
opleidingsteam verantwoordelijk is, al krijgen de teams dit steeds beter in beeld.  
In ronde 2 van de casestudies komt naar voren dat de opleidingsteams studenten vaak 
nog geen maatwerk kunnen bieden zoals ze dat zouden willen. Juist terwijl studenten 
behoefte hebben aan een individuele aanpak. Een groot deel van de studenten zonder 
addendum zou wel extra begeleiding nodig hebben. Vaak is er voor de begeleiding van 
deze groep te weinig tijd in de opleidingsteams, terwijl veel respondenten van mening zijn 
dat de begeleiding van deze groep ook onder passend onderwijs zou moeten vallen. Ook 
enkele organisatorische zaken zoals het verkrijgen van toegang tot relevante informatie 
over leerlingen en samenstelling van klassen worden genoemd als verbeterpunten om 
passend onderwijs te kunnen realiseren.  
Ondanks de genoemde verbeterpunten zijn verschillende opleidingsteams uit de 
casestudies van mening dat studenten voldoende worden ondersteund.  
 
Ronde 3 
Opleidingsteams van een meerderheid van de instellingen geven aan dat de 
ondersteuning van studenten op de instelling is verbeterd en dat de huidige 
ondersteuning bijdraagt aan het realiseren van passend onderwijs (A, C, D, E). Er wordt 
meer contact tussen docenten en studenten gesignaleerd en ook de weg naar de tweede 
lijn wordt beter gevonden door zowel docenten als studenten (E).  
Toch bestaan er (nog steeds) verschillen tussen opleidingsteams in hoeverre zij in staat 
zijn passend onderwijs te realiseren. Dat heeft te maken met de aanwezige expertise in de 
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teams en met de problematiek en ondersteuningsbehoefte van de studenten op de 
opleiding. Toch geven de meeste teams aan dat de huidige ondersteuning die zij kunnen 
bieden bijdraagt aan realiseren van passend onderwijs voor bijna alle studenten.  

5.2.7 Werken met ondersteuningsprofielen 

Ronde 2 
Bij diverse mbo-instellingen is er meer inzicht gekomen in het belang van de 
ondersteuningsprofielen. In deze profielen wordt beschreven welke ondersteuning de 
mbo-instelling kan bieden aan studenten. Met de aankomende invoering van het 
toelatingsrecht (per augustus 2017) is de aandacht voor het belang van de 
ondersteuningsprofielen versterkt bij casus A en casus C, maar beide cases maken 
duidelijk dat de ondersteuningsprofielen nóg meer aandacht behoeven. 
Ondersteuningsprofielen leven nog niet zo bij de docententeams, maar meer bij de 
tweedelijnsondersteuners (C, D).  
Er wordt meestal gewerkt met een centraal opgesteld ondersteuningsprofiel (B, D, E), 
welke door de verschillende vestigingen of opleidingsteams van de mbo-instelling 
aangepast en aangevuld kunnen of moeten worden (B, C, E). Binnen de cases hebben niet 
alle opleidingsteams al een ‘eigen’ ondersteuningsprofiel opgesteld, maar van deze teams 
zijn enkele dit wel voornemens. Een van de opleidingsteams van casus E geeft aan dat het 
ondersteuningsprofiel een kader is voor aankomende studenten: het maakt duidelijk 
welke ondersteuning mogelijk is binnen de opleiding. 
 
Ronde 3 
In de ondersteuningsprofielen hebben de mbo-instellingen weinig tot geen veranderingen 
doorgevoerd. Instelling B heeft de ondersteuningsprofielen daarentegen wel aangepast. In 
het nieuwe ondersteuningsprofiel is het aantal opties waaruit het ondersteuningsprofiel 
kan bestaan ingedikt van 7 naar 3. Instelling C was voornemens om de 
ondersteuningsprofielen meer herkenbaar te maken voor de opleidingsteams, maar 
uiteindelijk zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd t.o.v. 2017. Diverse onderwijsteams 
van instelling E hebben een team-ondersteuningsprofiel opgezet. De 
ondersteuningsprofielen blijken daarentegen nog niet echt te leven bij de docenten.  

5.3 Bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK) 

5.3.1 Veranderingen in omgang met bijlage OOK 

Ronde 2 
In de meeste casussen zijn geen grote of duidelijke veranderingen zichtbaar in de omgang 
met de bijlage OOK. De instellingen houden zich veelal aan reeds ontwikkelde 
standaarden bij het al dan niet opstellen van deze bijlagen. In de meeste gevallen wordt 
de bijlage opgesteld bij een verlengde intake. Bij casus C wordt er bij lichte ondersteuning 
wel eens besloten om geen ondersteuningsplan op te stellen. Dit brengt discussie met zich 
mee, omdat studenten zodoende geen ‘contractgarantie’ hebben om op terug te vallen. 
Instelling D heeft de geldigheid van de bijlage verlengd. De bijlage is niet meer geldig voor 
een jaar maar voor de duur van de onderwijsovereenkomst. In de bijlage wordt enkel 
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beschreven dat een student ondersteuning ontvangt. Nadere informatie over de 
ondersteuning wordt opgenomen in het ondersteuningsplan. Op deze manier wordt 
getracht de administratieve last en bureaucratie te verminderen. Wanneer een student 
(tijdelijk) geen ondersteuningsvraag heeft, wordt het addendum niet ontbonden, maar 
wordt de ondersteuning wel (tijdelijk) stopgezet. 
 
De bijlage wordt gebruikt door slb’ers en docenten, om inzicht te krijgen in de 
ondersteuningsbehoeften van de student en de gemaakte afspraken. Bij instelling A 
worden er ook handelingsadviezen voor docenten in de bijlage opgenomen. Niet voor alle 
begeleiders (docenten, slb’ers) uit de eerste lijn is het mogelijk om de bijlage in te zien. 
Daarbij bestaan er verschillen tussen de mbo-instellingen. Ook binnen de instellingen 
bestaan er verschillen tussen docenten/mentoren in de bekendheid met de bijlage en de 
manier waarop zij ermee omgaan.  
  
Ronde 3 
In de derde ronde van de casestudies blijkt dat meerdere instellingen wijzigingen hebben 
doorgebracht in de (omgang met de) bijlage. 

- Instelling A heeft de bijlage voor studenten met dyslexie of dyscalculie versimpeld, 
zodat deze makkelijker in te vullen is voor het studieloopbaanpunt. Daarnaast dienen 
degenen die de bijlage invullen structureel dezelfde termen te gebruiken, zodat het 
voor docenten helder en herkenbaar is. 

- Bij instelling B is aangepast dat de onderwijsovereenkomst ontbonden kan worden 
wanneer studenten bewust informatie achterhouden. De instelling merkt dat 
studenten redelijk vaak informatie achterhouden in de intakegesprekken. Door deze 
afspraak op te nemen in de bijlage bij de OOK, kan het belang van het delen van 
informatie duidelijker benoemd worden naar de studenten in de intakegesprekken.  

- Een opleidingsteam van instelling E heeft het proces rondom de bijlage 
geoptimaliseerd. Het addendum wordt nu al gedurende de intensieve intake ingevuld 
en ondertekend (in plaats van na de start van de opleiding). 

5.3.2 Veranderingen in voor wie bijlage OOK gemaakt wordt 

Ronde 2 
Bij alle vijf de cases zijn er nauwelijks veranderingen benoemd ten opzichte van ronde 1 in 
voor welk type studenten de bijlage bij de overeenkomst wordt opgesteld. Enkele cases 
signaleren een toename in het aantal bijlagen dat wordt opgesteld. Diverse 
onderwijsteams van casus D signaleren een toename van het aantal opgestelde bijlagen. 
Echter, één opleidingsteam binnen deze casus signaleert een afname van het aantal 
opgestelde bijlagen. Mogelijk worden aankomende studenten afgeschrikt door de 
voorlichting door vmbo-scholen of door de AMN-test die binnen dit opleidingsteam wordt 
afgenomen. Bij casus C wordt er voor studenten met een lichte ondersteuningsbehoefte 
soms geen bijlage opgesteld. Het nadeel hiervan is dat de student (en zijn ouders) niets 
hebben om op terug te grijpen.  
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Ronde 3 
De casussen benoemen geen veranderingen in voor wie de bijlage bij de 
onderwijsovereenkomst wordt opgesteld. Enkele instellingen signaleren een toename van 
het aantal bijlagen (D, E).  

5.3.3 Ervaringen met bijlage OOK in praktijk 

Ronde 2 
De meeste mbo-instellingen geven aan dat de bijlage bij de onderwijsovereenkomst zorgt 
voor veel administratie. LGF is met de komst van passend onderwijs afgeschaft, maar nu 
moeten instellingen toch weer per student bijhouden of zij wel of niet extra ondersteuning 
ontvangen. Het werken met een bijlage wordt door enkele respondenten vanuit de 
ondersteuning en door enkele slb-ers bestempeld als last en als schijnzekerheid (instelling 
B, C, E). Anderzijds wordt het ook als prettig ervaren, omdat er zo zwart op wit staat wat de 
gemaakte afspraken zijn en wat de student kan verwachten aan begeleiding. 
Er bestaan duidelijk verschillen tussen mbo-instellingen (en daarbinnen tussen de diverse 
opleidingsteams) in hoeverre zij de bijlage OOK gebruiken in de praktijk. De informatie uit 
de bijlage OOK is vaak niet beschikbaar voor docenten, mentoren en slb’ers omwille van 
de privacy van de student. Daardoor zijn deze personen afhankelijk van de informatie die 
zij krijgen van de tweede lijn over de studenten en de gemaakte afspraken.  
 
Ronde 3 
Veel respondenten zijn nog steeds van mening dat de bijlage een instrument is ten 
behoeve van bekostiging. De bijlage heeft vooral een juridische status en is op zichzelf niet 
zo belangrijk voor de docenten en ondersteuners. Daarentegen wordt wel gesteld dat het 
opstellen en het bespreken met elkaar van de bijlage wel erg belangrijk is. Docenten 
hebben echter niet altijd inzicht in de bijlagen. 

5.4 Conclusie 

• De toewijzing van extra ondersteuning is in ronde 2 niet gewijzigd. De procedure van 
toewijzing lijkt over het algemeen duidelijk en goed te functioneren. 

• Over ronde 2 en 3 heen is een positieve ontwikkeling zichtbaar in het versterken van de 
basisondersteuning. De meeste instellingen geven ook aan bewust in te zetten op een 
grotere rol van de basisondersteuning (vaak al in ronde 2 genoemd, deels in ronde 3). 
Er is meer bewustzijn over en de kennis en kunde is volgens de teams zelf gegroeid. 
Desondanks blijft er sprake van grote verschillen tussen teams binnen de instellingen in 
de uitvoering en het niveau van de basisondersteuning. 

• Alle instellingen onderstrepen het belang van de verbinding van passend onderwijs en 
BPV en zetten daar op in. In ronde 3 is een verdere groei van die inzet zichtbaar. De 
formatie voor extra begeleiding op de BPV-plek is een knelpunt. Ook de begeleiding in 
de voorbereiding op de stage kan beter. 

• Op alle instellingen is een ruim aanbod van ondersteuning waarmee in de meeste 
ondersteuningsbehoeften kan worden voorzien. In de derde ronde hebben diverse 
instellingen hun aanbod verder aangescherpt, waardoor nog meer studenten passende 
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ondersteuning kunnen krijgen. Dit draagt bij aan het realiseren van passend onderwijs. 
Aandachtspunt is de toenemende vraag naar extra ondersteuning. 

• De meeste instellingen houden zich aan ontwikkelde standaarden in de omgang met de 
bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Verschillende instellingen hebben in ronde 3 wel 
kleine wijzigingen doorgevoerd in de omgang met de bijlage. De meeste mbo-
instellingen vinden dat de bijlage bij de onderwijsovereenkomst zorgt voor een (grote) 
administratieve belasting. De bijlage zou meer een juridische status hebben dan dat 
het een handvat biedt in de ondersteuning van de student (o.a. omdat de eerste lijn 
vaak geen toegang heeft tot de inhoud van de bijlage). Tegelijkertijd wordt de bijlage 
wel belangrijk gevonden omdat het duidelijkheid geeft over de gemaakte afspraken 
omtrent de begeleiding van de student. 
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6. Studenten en ouders 

Het thema Studenten en ouders was enkel in de tweede ronde van de casestudies 
onderdeel van de topiclijst. In de derde ronde kwam het thema niet specifiek aan bod. 
Onderstaande uitkomsten hebben dus alleen betrekking op de casestudies die in 2017 zijn 
gehouden bij de vijf mbo-instellingen. 
 
Ronde 2 
Betrekken van ouders 
De bekendheid van de ouders met het beleid rondom ouderbetrokkenheid is bij sommige 
mbo-instellingen niet zo goed (A, E). Een mbo-instelling (B) heeft heel duidelijk beleid 
rondom ouderbetrokkenheid, bekend onder de minimum standaard. Aan de hand van 
deze standaard is precies duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn tussen mbo-
instelling en de ouders. Dat gaat o.a. om het vastleggen van afspraken over 
ondersteuning, het opnemen van contact met ouders bij problemen en contact tussen 
slb’er en ouders. 
Niet alleen tussen, maar ook binnen de mbo-instellingen bestaan verschillen in het beleid 
aangaande het betrekken van ouders. Zo worden op enkele mbo-instellingen (A, D, E) 
ouders altijd betrokken bij een intensieve intake/intake passend onderwijs. Op de andere 
mbo-instellingen komt minder duidelijk naar voren dat ouders aan kunnen sluiten bij de 
intake.  
 
Betrokkenheid van ouders 
De bereidheid van ouders om betrokken te worden verschilt zeer sterk, onder andere naar 
niveau. Ouders van studenten die een opleiding volgen op niveau 1 of niveau 2 zijn vaak in 
mindere mate betrokken dan ouders van studenten op niveau 3 en 4 (A). Daarnaast 
bestaat er ook een verschil in de mate van betrokkenheid tussen ouders (C). Sommige 
ouders zijn zeer nabij betrokken en zijn op de hoogte van alle gesprekken en afspraken 
rondom passend onderwijs. Andere ouders zijn op afstand betrokken. Zij weten wel wat er 
speelt, maar zullen zelf geen initiatieven nemen om situaties te verbeteren of veranderen.  
De ouders van alle mbo-instellingen lijken over het algemeen tevreden te zijn met in 
hoeverre zij betrokken worden, voornamelijk wanneer er regelmatig contact is met een 
mentor, slb’er of zorgcoördinator (B, D, E). De bereikbaarheid van deze personen is dan 
ook zeer belangrijk. Wanneer het de communicatie met de mentor (A) of zorgcoördinator 
(C) niet altijd goed verloopt, ervaren ouders dit als problematisch. 
 
Communicatie met student en betrokkenheid student 
Studenten (en hun ouders) blijken niet altijd transparant te zijn over de spelende 
problematiek en de extra ondersteuning die ze verkregen op het vmbo (A). Dit wordt als 
een probleem ervaren bij de intakes en de daaraan verbonden toewijzing van 
ondersteuning. 
In de casestudies kwam er weinig informatie over dit thema naar voren. 
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Onderscheid 18-min/plus 
Voor alle mbo-instellingen geldt dat ouders van minderjarigen actief worden betrokken. 
Zo worden ouders van minderjarigen betrokken bij intensieve intakes (E) of het vaststellen 
van een ondersteuningsprofiel (B). Daarnaast verwachten (D) of hopen (B) mbo-
instellingen ook dat ouders aansluiten bij 10-minutengesprekken en ouderavonden. 
Ouders van studenten boven de 18 worden meestal ook geïnformeerd, tenzij de student 
daarop tegen is (B, D, E). Mbo-instelling A merkt op dat ouders op het vmbo nog veel voor 
het kind regelen, maar dat zij de verantwoordelijkheid op het mbo bij het kind zelf 
neerleggen.  

6.1 Conclusie 

• Het beleid over het betrekken van ouders verschilt zowel tussen als binnen instellingen. 
Voor alle cases geldt dat ouders van minderjarigen actief worden betrokken.  

• De bereidheid van ouders om betrokken te worden verschilt sterk van ouder tot ouder. 
Op de hogere mbo-niveaus is de betrokkenheid vaak wat groter dan op de lagere mbo-
niveaus.  
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7. Onderwijs, gemeente, jeugdhulp 

7.1 Afstemming met jeugdhulp (beleid, overleg, inrichting) 

Ronde 2 
De jeugdhulp is in de verschillende casussen anders georganiseerd. Bij instelling A, B, D en 
E is sprake van wijkteams waar de student die jeugdhulp nodig heeft naartoe wordt 
verwezen. Bij ten minste 1 vestiging van instelling B en bij de meeste locaties van instelling 
C is er sprake van een op de school aanwezig team van hulpverleners vanuit de jeugdhulp 
(jeugdteam / mbo als wijk). 
Hoe en in welke mate er afstemming is tussen de diverse instanties voor jeugdhulp is 
afhankelijk van de regio waarin de (vestiging) van een mbo-instelling is gevestigd. Zo geeft 
mbo-instelling B al aan dat er afstemming met partijen plaatsvindt op vestigingsniveau. 
Sommige mbo-instellingen hebben ook te maken met regionaal grensverkeer en dat 
maakt afstemming lastig volgens mbo-instelling C. Daardoor hebben ze te maken met veel 
verschillende instanties en daarnaast is het ook niet altijd duidelijk wie (mbo-instelling, 
gemeenten, instanties) voor wie verantwoordelijk is.  
De fragmentarisering van deze samenwerkingen hekelt ook mbo-instelling A. Er zijn wel 
gesprekken met regiomanagers van wijkteams om af te stemmen, maar de regiefunctie 
blijft vaak liggen en er wordt voor de afstemming gezocht naar lokale oplossing. De mbo-
instelling zou juist gebaat zijn bij minder versnippering.  
Er worden ook een aantal knelpunten gesignaleerd wat betreft de afstemming met 
jeugdhulp. Een mbo-instelling (D) sluit bij verschillende overlegtafels aan (waarbij ook 
jeugdhulp aansluit), maar heeft het gevoel dat ondanks het vele overleg de daar 
besproken plannen om de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren niet 
concreet worden. Daartoe neemt mbo-instelling D nu zelf het initiatief om plannen 
concreter te maken. Tot die tijd vindt jeugdhulp voornamelijk plaats op het niveau van de 
individuele student (casuïstiek).  
Ook spelen in sommige (individuele) gevallen tegenstrijdige belangen een rol bij de 
afstemming met jeugdhulp, zo signaleert o.a. mbo-instelling B. Soms is de student niet 
schoolbaar en gaat (derdelijns) zorg voor, maar wil de leerplichtambtenaar de 
(kwalificatieplichtige) student op school houden.  
Bijna alle mbo-instellingen geven aan dat zij in een bepaalde mate ook beperkt zijn in de 
afstemming met jeugdhulp. Zo vinden studenten het niet altijd gewenst dat het mbo 
informatie deelt met externe hulpverleners.  
 
Ronde 3 
Bijna alle mbo-instellingen (B, C, D, enkele teams binnen E) geven aan dat er geen 
(noemenswaardige) veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 
voorgaande ronde. Er wordt gewerkt aan de hand van reeds bestaande samenwerkingen. 
Mbo-instelling A spreekt van positieve ontwikkelingen; de wijkteams hebben steeds meer 
aandacht voor onderwijs en daarnaast steeds meer vergelijkbare procedures en 
werkwijzen (er is sprake van stroomlijning op dit vlak). Enkele andere mbo-instellingen (B, 
C, D) die aangeven dat er geen veranderingen zijn, zijn overwegend positief over de 
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samenwerking. Enkele teams van E zijn minder positief over de 
afstemming/samenwerking, omdat die er weinig is.  

7.2 Overleg met gemeenten 

Ronde 2 
Het overleg met de verschillende gemeenten verloopt wisselend voor alle mbo-
instellingen. Alle mbo-instellingen hebben met verschillende gemeenten te maken, en hoe 
goed het contact en overleg met deze gemeenten verloopt is afhankelijk van een aantal 
factoren. Zo kan de grootte van de gemeenten bepalend zijn. Bij kleinere gemeenten is het 
contact vaak afhankelijk van één persoon, en dat is soms lastig (A). Naast dat er soms 
maar één contact is bij een gemeente, hebben mbo-instellingen (C, E) ervaren dat er veel 
personele wisselingen zijn bij de gemeente, wat het ook lastig maakt om goed te kunnen 
overleggen met de gemeenten. Daarnaast verschilt het ook nog in welke mate er contact is 
met de verschillende gemeenten (D, B). Zo zijn de contacten met sommige gemeenten 
nauwer dan met andere gemeenten. Dit kan soms zijn weerslag hebben op de hulp die een 
student geboden kan worden. Een zorgcoördinator van mbo-instelling B stelt dat 
afhankelijk van de gemeente waar de student vandaan komt er actie wordt ondernomen 
of niet.  
Meestal is er overleg op beleidsniveau met gemeenten (A, B, C, D, E), maar af en toe is er op 
het individuele niveau overleg met gemeenten (D, E). Zo geeft mbo-instelling E aan dat ze 
af en toe worden uitgenodigd voor ‘één kind één gesprek’-overleggen bij gemeenten. Mbo-
instelling D stelt dat de netwerken die worden opgebouwd met de overleggen, later 
ingezet kunnen worden voor persoonlijke casuïstiek. 
 
Ronde 3 
Aangaande het overleg met gemeenten worden er geen duidelijke veranderingen 
genoemd. Mbo-instelling C voert veel gesprekken met de (grote) gemeente (waarin zij 
gevestigd is) over doelgroepen en er is ook veel ondersteuning vanuit deze gemeente 
beschikbaar. De gemeente heeft enorm geïnvesteerd, waarover de mbo-instelling zeer te 
spreken is. Een vestiging van mbo-instelling B is minder te spreken over de samenwerking 
met de gemeente. Volgens hen ontbreekt bij de gemeente het besef dat jongeren aan de 
voorkant begeleid moeten worden. 

7.3 Samenwerking jeugdhulp op studentniveau (passende oplossingen) 

Ronde 2 
Hoe en via wie de afstemming en de samenwerking op het individuele niveau met externe 
partijen verloopt verschilt per mbo-instelling. Een mbo-instelling (E) geeft aan dat de 
afstemming met jeugdhulp heel erg ad hoc verloopt; het is per situatie afhankelijk welke 
persoon (ambulant begeleider, mentor, stagecoördinator etc.) afstemt met jeugdhulp en 
hoe deze afstemming verloopt. 
Daarnaast verloopt de samenwerking met jeugdhulp vaak niet via de personen die 
verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs, maar via studentbegeleiders, 
schoolmaatschappelijk werkers, een studieloopbaanpunt (C) enz. Bij mbo-instelling D is er 
sprake van een mini ZAT (zorg- en advies team), waarin de SMW’er en een teamlid van het 
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studieloopbaanpunt zijn betrokken. Daar is dus wel sprake van nauwe samenwerking 
tussen passend onderwijs en hulpverlening.  
Scholen krijgen niet altijd terugkoppeling van externe partijen die de studenten hulp 
hebben geboden (B), waardoor het lastig is voor scholen om regievoerder te zijn en een 
student de juiste ondersteuning te kunnen bieden.  
 
Ronde 3 
Net als bij ronde 2, geldt bij ronde 3 ook nog altijd dat er veel diversiteit is in de manier 
waarop en met wie de afstemming met jeugdhulp op het individuele niveau plaatsvindt. 
Mbo-instellingen A, C en D geven aan dat ook op het individuele niveau de netwerken 
steeds beter staan en dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Bij mbo-instelling A 
overleggen schoolmaatschappelijk werkers met wijkteams over individuele gevallen. 
Binnen mbo-instelling D hebben verschillende partijen (SMW, studieloopbaanpunt) 
inmiddels een groot netwerk opgebouwd bestaande uit diverse hulpverlenende partijen 
en wijkteams. Mbo-instelling C geeft aan dat er vanuit de jeugdhulp veel meer continuïteit 
in de begeleiding van studenten is gekomen. Ook wordt er veel sneller gehandeld dan een 
jaar eerder. Iedereen weet precies wie waar te vinden is en contacten zijn zeer snel gelegd 
met sneller handelen tot gevolg. Mbo-instelling E geeft aan dat er vanuit de afdelingen 
weinig contact is met jeugdhulp over individuele gevallen, het Studie Informatiepunt heeft 
voornamelijk contact met externe partijen over bepaalde cases. 

7.4 Verandering sinds transitie jeugdzorg 

Ronde 2 
De mbo-instellingen zijn verdeeld over de veranderingen door de transitie van de 
jeugdzorg naar de gemeenten. Twee van de mbo-instellingen (A, B) vinden dat er een 
verbetering is opgetreden door de transitie. Mbo-instelling A geeft aan dat er sprake is van 
een betere en frequentere afstemming tussen verschillende partijen. Dit komt het 
integrale karakter van de jeugdzorg ten goede. Wel zijn de lange wachtlijsten nog een 
probleem. Mbo-instelling B geeft aan dat de intentie nu is om zaken zo snel mogelijk te 
signaleren en dat de GGD de laatste jaren ook zeer betrokken is. Mbo-instelling C vindt dat 
de integrale zorg intern sterk is verbeterd, maar dat het wat betreft jeugdhulp en 
gemeenten niet beter is geworden. Het is niet goed duidelijk wie de verantwoordelijkheid 
draagt.  
Mbo-instelling E is van mening dat er geen duidelijke verandering is opgetreden sinds de 
transities passend onderwijs en Jeugdzorg in de afstemming met gemeenten. Een 
opleidingsteam van deze instelling geeft verder aan door de inzet op / overgang naar meer 
teamverantwoordelijkheid het onduidelijk is of het inschakelen van derdelijns 
ondersteuning nu ook een teamverantwoordelijkheid is of dat het studieloopbaanpunt 
daar nog steeds verantwoordelijk voor is. Het is ook onduidelijk wie verantwoordelijk is 
voor de communicatie en afstemming met jeugdhulp.  
 
Ronde 3 
In ronde 3 werd dit thema niet besproken in de casestudies. 
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7.5 Leeftijdsgrens 18 jaar, afstemming en samenwerking voor 18-plus 

Ronde 2 
De leeftijdgrens en de daarin gekoppelde beschikbaarheid van hulp is voor alle mbo-
instellingen een heikel punt. Studenten beneden achttien jaar kunnen redelijk 
‘gemakkelijk’ hulp krijgen, daarvoor zijn goede oplossingen en is duidelijk bij welke 
instanties hulp kan worden gevraagd en geboden. Na het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
is die eerst zo vanzelfsprekende hulp opeens niet meer vanzelfsprekend. Zo geeft 
instelling C aan dat zij voor 18-plussers beschikkingen moeten schrijven wanneer er 
opvang aangevraagd moet worden. Bij de minderjarigen is de jeugdbescherming dan 
betrokken.  
Mbo-instelling C geeft aan dat zijzelf deze grens steeds minder hanteren: steeds meer 
geldt hetzelfde beleid voor boven 18 als voor onder 18. Mbo-instelling B vindt het ook 
lastig dat zodra studenten de 18-jarige leeftijd hebben bereikt, de school ze minder 
verplichtingen en sancties op kan leggen. Ook geeft een zorgcoördinator van deze mbo-
instelling aan dat deze grens door de gemeente wordt gebruikt, zo zijn er gemeenten 
waarbij er wordt gekeken of de student bijna 18 is; dan valt de student onder het RMC. 
Case D stelt dat de grens ook bepalend is bij de lange wachtlijsten voor zorg: een student 
die jonger is dan 18 kan via leerplicht een urgentie krijgen voor hulp, een student van 18 
jaar of ouder niet. 
 
Voor jongeren beneden 18 jaar is de hulp beter ingericht dan voor jongeren van 18 jaar of 
ouder, zo stellen alle mbo-instellingen. Zo is het ten eerste al lastig om hulp te organiseren 
voor jongeren van 18 jaar en ouder, is er weinig hulp beschikbaar (B, C) en er zijn daarbij 
zeer lange wachtlijsten (D). De hulp wordt nu niet meer door gemeente betaald, maar 
dient uit andere potjes bepaald te worden. Dat gaat ook ten koste van de continuïteit van 
de hulp (A).  
Wat betreft de samenwerking geeft mbo-instelling A aan dat de samenwerking met GGZ 
wat moeilijk verloopt. De mbo-instelling heeft het idee dat GGZ nu veel informatie mist 
over de studenten, die de school hen wel zou kunnen verschaffen. De mbo-instelling zou 
graag een meer op maat gesneden aanpak zien voor deelnemers van 18-23 jaar.  
 
Ronde 3 
De leeftijdsgrens is voor sommige mbo-instellingen nog altijd een probleem in de derde 
ronde. Hierbij gaat het met name om de hulp die 18-plussers geboden kan worden. 
Volgens mbo-instelling E is de samenwerking met de GGD over zorg voor 18-plussers 
moeizaam geworden, nu de GGD haar zorg uitsluitend richt op 18-min. Bij mbo-instelling D 
daarentegen mogen jeugdartsen en -verpleegkundigen na extra subsidie juist wél alle 
studenten bedienen, dus ook 18-plussers. Een vestiging van mbo-instelling B ervaart dat 
de gemeente steeds beter weet welke ondersteuning zij moet bieden aan 18+studenten 
vanuit de wet WMO. 
Op basis een individuele casus geeft een ondersteuningcoördinator van mbo-instelling B 
aan de afstemming met GGZ over 18-plussers lastig te vinden. Zij moeten toestemming 
vragen aan de student om contact te hebben met GGZ over de verleende hulp.  
Mbo-instelling C geeft aan dat er binnen de instelling geen onderscheid wordt gemaakt 
naar leeftijd. In de externe hulpverlening wel, maar dit levert geen noemenswaardige 
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problemen op. Bij mbo-instelling A worden jongeren nog ‘losgelaten’ als ze 18 worden. Dat 
is vooral ook het gevolg van de hiervoor ook bij andere instellingen ervaren knelpunten in 
de samenwerking en afstemming met o.a. GGZ. De directeur begeleiding van deze school 
zou graag zien dat de begeleiding wordt doorgetrokken naar 23 jaar of zolang een 
deelnemer op school zit.  

7.6 Conclusie 

• De mbo-instellingen zijn verdeeld over de veranderingen door de transitie van de 
jeugdzorg naar gemeenten, zowel wat betreft beleid en afstemming als in de 
samenwerking op studentniveau.  

• De manier waarop de jeugdhulp is georganiseerd varieert per mbo-instelling en vaak 
ook binnen een mbo-instelling. Regionaal grensverkeer, het aantal verschillende 
hulpinstanties en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden maakt de afstemming 
lastiger. In het algemeen is sprake van een (langzame) positieve ontwikkeling in de 
bestaande samenwerkingen. Ook op casusniveau worden de netwerken beter en 
ontstaat meer duidelijkheid in wie het aanspreekpunt is. 

• Ook het overleg met gemeenten verloopt wisselend. Het oordeel van de mbo-
instellingen hangt onder meer af van het aantal en de grootte van de gemeente(n) 
waarmee zij overleggen, personele wisselingen bij gemeenten en de intensiteit van de 
contacten. 

• De leeftijdsgrens 18-/18+ en de daaraan gekoppelde beschikbaarheid van hulp is voor 
alle mbo-instellingen een lastig thema. De hulp voor jongeren onder de 18 is beter 
ingericht dan voor meerderjarige studenten. In de twee rondes is daarin geen brede 
positieve ontwikkeling zichtbaar. 
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8. Expertise en professionalisering docenten 

8.1 Ervaren deskundigheid en ondersteuningsbehoeften docenten 

Ronde 2 
Bij meerdere mbo-instellingen (A, B, E) komt naar voren dat de docenten vaak nog 
weinig ervaring hebben met het onderwijzen aan specifieke doelgroepen. Vanwege de 
achtergrond (opleiding) van de docenten zijn ze dan ook niet altijd even pedagogisch 
bekwaam (A, B). Dat komt sterker naar voren wanneer ze met bepaalde doelgroepen 
werken; ze hebben er geen ervaring mee. Docenten hebben ook niet altijd kennis van 
verschillende stoornissen die voorkomen bij studenten (A, D). Bij instelling B speelt ook 
mee dat in de volle breedte veel van docenten wordt gevraagd. Er wordt aangegeven dat 
duidelijke aansturing en taakstelling ten aanzien van de ondersteuning van studenten 
daarbij ontbreken. Er is vraag naar deskundigheidsbevordering. Er zijn wel 
mogelijkheden tot professionalisering, maar die zijn niet extra en niet structureel 
specifiek in kader van passend onderwijs. 
In de caseverslagen komt ook naar voren dat er verschillen zijn tussen functiegroepen in 
deskundigheid (docenten, mentoren, slb’ers etc.), maar ook binnen die functiegroepen 
tussen personen.  
 
Docenten hebben behoefte aan praktische oplossingen, bijvoorbeeld eenzelfde klas 
langer dan één jaar hebben als mentorklas, splitsing van mentortaken, een duo-mentoraat 
(A) om zo de werkdruk deels weg te nemen die wellicht extra is ontstaan. Verder hebben 
docenten behoefte aan interne of externe ondersteuning bij bepaalde problematiek (A, B, 
E) maar ook vooral professionalisering op het gebied van bepaalde problematieken (D, E) 
 
Naast het hebben van kennis over bepaalde stoornissen, gaat het dan vooral om 
handvaten over hoe je studenten met een bepaalde problematiek het best kunt 
ondersteunen (A, D). Maar naast de behoefte om zelf te professionaliseren, bestaat ook de 
behoefte om het op een bepaald moment over te kunnen dragen naar professionals, zoals 
bijvoorbeeld specialistische mentoren (E) of externe hulpverlening (B).  
 
Ronde 3 
Ten opzichte van de vorige ronde, ervaart de manager van het studieloopbaanpunt van 
mbo-instelling A een positieve ontwikkeling op het gebied van de kennis en vaardigheden 
van de docenten. Waar in de tweede ronde werd aangegeven dat docenten niet altijd open 
stonden voor professionalisering, was dit nu, bij de derde ronde, al verbeterd. Ook bij 
mbo-instelling E ervaren de gesproken personen van enkele opleidingsteams een 
toename in professionaliteit en draagvlak voor professionalisering. De gesproken 
personen van mbo-instelling B geven daarentegen aan dat het niveau van de docenten en 
de slb’ers nog versterking nodig heeft.  
 
In verschillende mbo-instellingen (C, D, E) wordt duidelijk dat er binnen de docententeams 
nog altijd verschillen in deskundigheid tussen docenten/slb’ers bestaan. Sommige 
docenten hebben het sneller onder de knie en kunnen beter omgaan met een breder scala 
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aan problematiek bij studenten, bij andere personen duurt dit langer. Daarnaast is het ook 
de vraag of iedere docent passend onderwijs kan bieden. Zo geeft mbo-instelling B aan dat 
niet iedereen slb’er kan zijn en mbo-instelling D dat het studieloopbaanpunt 
ondersteuning aan docenten moet blijven bieden, omdat niet alle docenten in staat zijn 
passend onderwijs te bieden.  
 
Twee mbo-instellingen (A, E) zetten in op de versterking van het pedagogisch-didactisch 
handelen van docenten. Bij mbo-instelling A heeft het studieloopbaanpunt zelfs deze 
officiële opdracht van het CvB gekregen.  

8.2 Ondersteuning docenten in het kader van passend onderwijs 

Ronde 2 
In de caseverslagen valt het op dat de mbo-instellingen over het algemeen meer lijken in 
te zetten op professionalisering van docenten dan op het bieden van (extra) 
ondersteuning van docenten in het kader van passend onderwijs. 
 
De meeste mbo-instellingen (A, B, C, D) spreken over een studieloopbaanpunt (bv. team 
passend onderwijs, begeleidingsteam of zorgcoördinator) waarbij docenten en andere 
medewerkers terecht kunnen met vragen over individuele gevallen of in het algemeen. 
Daarbij gaat het vaak om een soort passieve ondersteuning. Bij instelling D ondersteunt 
het studieloopbaanpunt wel actief de opleidingsteams, bijvoorbeeld door co-teaching. De 
afstand tussen de personen die ondersteuning kunnen bieden en docenten is in enkele 
gevallen nog te groot (case A, aantal opleidingsteams van case D). Om deze reden wordt er 
bij mbo-instelling A ook ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van de colleges. 
Case E geeft aan dat ze tevreden zijn met de ondersteuning, maar dat wel de behoefte 
bestaat aan meer specialistische ondersteuning. 
 
Ronde 3 
Het begeleiden van de docent in het kader van passend onderwijs staat bij steeds meer 
mbo-instellingen (A, C, D) centraal. De focus van ondersteunende diensten 
(studieloopbaanpunten) is verschoven van studenten naar docenten. De docenten worden 
zo goed mogelijk begeleid, zodat zij op hun beurt de studenten de best mogelijke 
begeleiding kunnen bieden. Bij mbo-instelling A heeft het studieloopbaanpunt van het 
CvB opdracht gekregen om het pedagogisch-didactisch handelen van docenten te 
versterken. Door deze opdracht wordt de positie van de studieloopbaanpunten in de 
colleges sterker.  
Ook wordt duidelijk dat docenten en andere medewerkers de studieloopbaanpunten 
steeds beter weten te vinden (A, E).  
Mbo-instelling A geeft aan dat er sprake is van twee beleidsterreinen die elkaar raken: 
passend onderwijs/begeleiding van deelnemers en daarnaast professionalisering van 
docenten in algemene zin. Om deze reden dient er goede afstemming te zijn tussen 
begeleiding en onderwijs. 
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8.3 Professionalisering van docenten 

Ronde 2 
Bij meerdere mbo-instellingen (A, B, C) is er sprake van een (bestaand) aanbod van 
cursussen en trainingen voor docenten om te kunnen professionaliseren, in het kader van 
passend onderwijs maar ook anderszins. Daarnaast bieden de meeste instellingen ook de 
mogelijkheid om buiten het bestaande aanbod cursussen en trainingen te volgen. De 
vraag is wel in hoeverre de geboden mogelijkheden ook structureel zijn en specifiek in het 
kader van passend onderwijs. Dat is bijvoorbeeld bij instelling B niet het geval. 
 
De mbo-instellingen laten de verantwoordelijkheid voor het professionaliseren meestal 
wel bij de docenten zelf, docenten moeten zelf aangeven dat ze bepaalde cursussen of 
trainingen willen volgen (B, D, E). Het is niet verplicht en vanwege drukte (B, D) of het niet 
voelen van de behoefte/noodzaak (A, D) wordt daar weinig gebruik van gemaakt.  
Het soort cursussen, trainingen etc. dat docenten volgen verschilt nogal. Op een mbo-
instelling (C) werd specifiek ingezet op de aanstaande transitie van passend onderwijs 
naar passend onderwijzen, maar ook het toelatingsrecht. Daarnaast vindt er bij de diverse 
mbo-instellingen meestal ook scholing plaats op het gebied van specifieke 
problematieken of stoornissen (bv. ASS).  
 
Ronde 3 
Het professionaliseringsaanbod voor docenten lijkt in de derde ronde bij de meeste mbo-
instellingen (A, C, D) meer uitgekristalliseerd te zijn. Deze mbo-instellingen hadden ook in 
de tweede ronde al een bepaald aanbod van cursussen en trainingen, maar hebben in de 
derde ronde een meer gestructureerd aanbod (A), hebben het aanbod ondergebracht in 
een toolkit met informatie over o.a. beperkingen en ‘een menukaart met 
scholingsmogelijkheden’ (D) of hebben professionalisering gedecentraliseerd (C). 
Bij mbo-instelling B is er vanwege de transitie en reorganisatie weinig tijd en aandacht 
geweest voor professionalisering. Er wordt aangegeven dat er recent wel meer aandacht is 
gekomen voor de taakstelling van slb’ers, professionalisering en teamontwikkeling. Bij 
instelling E wordt professionalisering vooral gekoppeld aan het Passend kunnen 
onderwijzen (zie ook opmerking beleidsterreinen bij ‘ondersteuning in het kader van 
passend onderwijs’). Er wordt ingezet op de deskundigheid in het passend onderwijzen. 
Zo biedt mbo-instelling E een opleiding tot gedragsspecialist, waarbij zij ernaar streven 
dat ieder opleidingsteam ten minste 1 gedragsspecialist bevat. Binnen de opleidingsteams 
hopen zij dan op kennisdeling. Echter, deze kennisdeling komt nog niet altijd even goed 
tot stand en vraagt dus nog om verbetering.  
De vrijblijvendheid van professionalisering kwam in de tweede ronde duidelijk naar voren. 
Nu is er in de verslagen minder aandacht voor, maar mbo-instelling A geeft wel aan dat de 
wil er is om professionalisering verplicht te stellen. 

8.4 Conclusie 

• De deskundigheid van docenten in het kunnen bieden van passend onderwijs wisselt 
sterk binnen teams. Niet alle docenten zijn even pedagogisch bekwaam. Wel is er 
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volgens de betrokken sprake van een positieve ontwikkeling op het gebied van kennis 
en vaardigheden.  

• De mate waarin docenten worden ondersteund in het kader van passend onderwijs is 
in de derde ronde meer op de agenda komen te staan bij de mbo-instellingen (was 
eerst meer passief). De focus van de ondersteunende (tweedelijns) diensten komt 
steeds meer te liggen op de ondersteuning van de docent (eerste lijn), dan op de 
ondersteuning van de student.  

Het professionaliseringsaanbod voor 
docenten is divers en passend onderwijs 

is een van meerdere thema’s binnen dit 
aanbod. De verantwoordelijkheid voor 

professionalisering ligt vaak bij de 
docent zelf. In de derde ronde is een 

ontwikkeling zichtbaar naar een meer 
gestructureerd en doordacht 

professionaliseringsaanbod. Ook zijn er 
signalen dat de aanpak van 

professionalisering meer teamgericht 
wordt. 
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