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Samenvatting
In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs worden
casestudies uitgevoerd in vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po),
vijf samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen
gevolgd van 2016 tot en met 2019. Het gaat om integrale casestudies. Dat houdt in
dat er gekeken wordt naar alle relevante aspecten die met de invoering en
toepassing van passend onderwijs te maken hebben, op verschillende niveaus.
Het volgen van de cases over een reeks van jaren maakt het mogelijk om ook naar
de ontwikkeling te kijken die passend onderwijs in concrete sitiaties doormaakt.
De voorliggende rapportage bevat de bevindingen van de derde ronde integrale
casestudies voor het po en vo (over de mbo-cases wordt apart gerapporteerd).
Over de eerste en tweede ronde zijn afzonderlijke rapporten verschenen.
De gegevens voor de derde ronde zijn verzameld in 2018 en geven dus de situatie in
dat jaar weer. In elke case zijn gesprekken gevoerd met de directeur van het
samenwerkingsverband, vertegenwoordigers van besturen die in het
samenwerkingsverband participeren, vertegenwoordigers van de commissie van
deskundigen in het samenwerkingsverband die gaat over toewijzing van speciaal
onderwijs en (soms) extra hulp in het regulier onderwijs, schoolondersteuners,
schoolleiders en intern begeleiders (po) en ondersteuningscoördinatoren.
Bestuur en organisatie
Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het bestuursmodel van de integrale cases
sinds vorig jaar. Bij meerdere samenwerkingsverbanden speelt nog steeds de vraag
of het intern toezicht wellicht aangepast moet worden. De afweging die in veel
samenwerkingsverbanden speelt, is dat meer scheiding tussen bestuur en toezicht
wenselijk is, maar alleen als de betrokkenheid en het eigenaarschap van de besturen
en scholen niet in gevaar komt.
De bestuurlijke samenwerking verloopt over het algemeen goed.
Enkele samenwerkingsverbanden noemen wel factoren die de samenwerking onder
druk zetten, zoals de verdeling van de financiële middelen, de concurrentie tussen
scholen of eigen belangen die soms prevaleren boven de belangen van het
samenwerkingsverband. Daar waar bestuurlijke samenwerking niet altijd goed
verloopt, remt dat de (inhoudelijke) ontwikkelingen binnen
samenwerkingsverbanden.
Men is over het algemeen niet ontevreden over het functioneren van het
medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband, de
Ondersteuningsplanraad (OPR), maar wel met kanttekeningen. De OPR staat voor
ouders, maar ook sommige leraren, ver van hun dagelijkse praktijk af. In een aantal
cases ervaart men dat OPR-leden onvoldoende kennis over de materie hebben, dat
er een hoog verloop is en dat het moeilijk is om nieuwe leden te vinden.
Middelenverdeling
In meer dan de helft van de cases is het model van middelenverdeling in meer of
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mindere mate aangepast, meestal in de richting van een hybride model waarbij aan
scholen meer budget (direct) aan hen wordt toegekend.
In sommige cases (met negatieve verevening) worden de middelen voor extra
ondersteuning als ontoereikend ervaren. Scholen zetten daarom ook gelden uit
andere ‘potjes’ in om ondersteuning voor leerlingen te bekostigen. De impact van de
negatieve verevening is in de meeste samenwerkingsverbanden waar dat het geval
is duidelijk voelbaar in de scholen. Er worden minder uren ondersteuning ingezet,
scholen moeten voor ondersteuning betalen en er moet meer opgelost worden in de
basisondersteuning.
Er is verschil in transparantie van middelen op het niveau van de scholen.
Op sommige scholen zijn zowel de schoolleider als de ib’er/de
ondersteuninsgcoördinator goed op de hoogte van de hoeveelheid beschikbare
middelen, op andere scholen is dit niet of veel minder het geval.
Er zijn verschillen tussen cases als het gaat om de verantwoording van de inzet van
middelen. In bijna de helft van de cases vindt men de verantwoording en evaluatie
van besteding van middelen nog onvoldoende.
Zorgplicht
In de meeste cases worden positieve ervaringen gemeld met de naleving van de
zorgplicht. Deze geluiden komen echter voornamelijk vanuit het niveau van de
samenwerkingsverbanden, zoals de directeur en bestuurders. Er zijn ook
voorbeelden waarin het niet goed loopt, hetzij doordat scholen de zorgplicht
proberen te ontwijken, hetzij door complexe (externaliserende) problematiek bij
leerlingen. In enkele gevallen leiden de ervaren belemmeringen tot situaties waarbij
leerlingen niet geplaatst worden op een school en er vervolgens geen passend
alternatief is gezocht voor deze leerlingen.
De ervaringen met samenwerking tussen scholen gericht op het naleven van de
zorgplicht zijn wisselend. Soms ervaart men dat de samenwerking op wijkniveau
steeds beter gaat en de scholen intensiever contact met elkaar hebben over de
plaatsing van leerlingen, maar op andere plaatsen zijn er juist negatieve ervaringen,
zoals te weinig uitwisseling van kennis tussen het regulier onderwijs en s(b)o/vso.
In alle cases zijn thuiszitters, maar er is variatie wat betreft het aantal, de duur en de
gehanteerde definitie van ‘thuiszitters’. Er is overal beleid gericht op thuiszitters, zo
krijgen enkele leerlingen tijdelijk onderwijs buiten de school en is er intensieve
samenwerking met alle betrokken partijen.
In de meeste cases is bepaald wie de doorzettingsmacht heeft, in twee cases is
geen doorzettingsmacht geregeld. Daar waar doorzettingsmacht bestaat, wordt die in
de helft van de gevallen niet gebruikt (niet nodig geweest).
Toewijzing en basisondersteuning
Ondanks de invoering van passend onderwijs groeit in de meeste cases het
leerlingenaantal in het s(b)o/vso. Door verschillende cases wordt opgemerkt dat in
het s(b)o/vso het aantal leerlingen met steeds ernstiger problematiek groeit, doordat
zij pas op latere leeftijd - en dus met zwaarder geachte problematiek - worden
verwezen. De groei van het leerlingenaantal in het s(b)o/vso leidt tot wachtlijsten
voor het s(b)o/vso en tot scholen die volledig ‘dicht’ zitten.
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Om deze groei te beperken, wordt door de samenwerkingsverbanden ingezet op het
verminderen van de instroom. Hiervoor worden (financiële) prikkels en
tussenvoorzieningen ingezet. Verder wordt ernaar gestreefd om leerlingen zo snel
mogelijk terug te plaatsen in het regulier onderwijs, onder meer door beleid gericht
op de tijdelijkheid van plaatsing.
Over de mate waarin bureaucratie wordt ervaren rond toewijzingsprocedures klinken
verschillende geluiden. Binnen elke case zijn er respondenten die weinig
bureaucratie ervaren en respondenten die veel bureaucratie ervaren. Signalen over
toegenomen bureaucratie komen uit alle niveaus, terwijl signalen over weinig en/of
verminderde bureaucratie vooral vanuit de samenwerkingsverbanden komen.
In enkele cases is sprake van veranderingen in de procedures rondom OPP’s.
Dit betreft vooral een vergrote rol van de OPP’s in de procedures, bijvoorbeeld in de
aanvraag van TLV’s.In het po zijn er zowel positieve als negatieve ervaringen met
het werken met OPP’s. Positieve ervaringen hebben betrekking op het nut van de
OPP’s; wanneer scholen de administratie (zoals het bijhouden van de OPP’s) op
orde hebben, scheelt dit veel werk in bijvoorbeeld de aanvraag van TLV’s. Onvrede
met het werken met de OPP’s betreft vooral dat het tijdrovend is en de kaders voor
het opstellen en aanvragen van de OPP’s nog onduidelijk zijn.
Ondersteuning van leraren en professionalisering
In het po zijn leerkrachten en intern begeleiders doorgaans tevreden over de
ondersteuning die zij krijgen vanuit het samenwerkingsverband. Wel is de ervaring
dat er meer drempels worden opgeworpen om intensieve ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband (of betaald door het samenwerkingsverband) te krijgen.
Voor leerkrachten is het moeilijker geworden om langdurige hulp in de klas te krijgen.
Er moet meer worden aangetoond.
In het po hebben veel leerkrachten behoefte aan extra handen in de klas
(onderwijsassistenten) en minder aan observatie en advies van deskundigen.
Schoolbesturen daarentegen zien ‘meer handen in de klas’ niet altijd als oplossing
om passend onderwijs beter vorm te kunnen geven, zij zien meer in vergroten van
leerkrachtvaardigheden. Professionalisering van leerkrachten wordt als belangrijk
gezien, maar over groei in professionaliteit van leerkrachten wordt verschillend
gedacht. Sommige besturen of directeuren zien geen toename in professionaliteit en
andere wel. Het scholen van leerkrachten is een taak van de schoolbesturen, de
samenwerkingsverbanden hebben hierin geen sturende rol. Besturen doen op dit
gebied nog niet altijd voldoende, volgens schoolondersteuners.
In het vo zijn in de meeste cases vormen van ondersteuning georganiseerd door het
samenwerkingsverband voor scholen, maar de trend is wel dat scholen het (met
hulp) steeds meer zelf (moeten) gaan doen.
Ondersteuningscoördinatoren en sommige schoolleiders zien groei in het handelen
van vo-docenten en vinden dat zij steeds meer open staan voor leren van en met
elkaar. Maar dit geldt niet voor alle leraren. Een deel van de docenten vindt de
begeleiding van leerlingen niet hun taak; dit is in het havo en vwo is vaker het geval
dan in het vmbo en praktijkonderwijs.
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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 derde ronde integrale
casestudies voor het po en vo (over de mbo-cases wordt apart gerapporteerd).
Over de eerste en tweede ronde zijn afzonderlijke rapport verschenen, deze
betreffen de situatie in de cases in 2016 en 2017.1
De gegevens voor de derde ronde zijn verzameld in 2018. In elke case zijn in deze
ronde gesprekken gevoerd met de directeur van het samenwerkingsverband2,
vertegenwoordigers van besturen die in het samenwerkingsverband participeren,
vertegenwoordigers van de commissie van deskundigen in het
samenwerkingsverband die gaat over toewijzing van speciaal onderwijs en (soms)
extra hulp in het regulier onderwijs, en enkele ‘schoolondersteuners’.
Schoolondersteuners3 zijn medewerkers van het samenwerkingsverband die
structureel of op afroep scholen adviseren bij de uitvoering van passend onderwijs.
Zowel de leden van de commissies van deskundigen als de schoolondersteuners zijn
alleen in deze ronde bevraagd, niet in andere rondes. De reden om hen dit keer in
het onderzoek te betrekken was dat wij voor en aantal thema’s hun ervaringen
wilden meenemen.
Verder zijn schoolleiders en intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren
(vo) van steeds drie scholen per samenwerkingsverband bevraagd (dus 30 scholen

1

Eimers, T., Ledoux, G., & Smeets, E. (2016). Passend onderwijs in de praktijk. Casestudies in
het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Nijmegen/Amsterdam:
KBA/Kohnstamm Instituut.
Ledoux, G., Van Eck, P., Van der Hoeven, J., & Van der Stege, H. (2019). Passend onderwijs in
de praktijk deel 2. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2017.
Amsterdam/Utrecht/PO-Dterdam: Kohnstamm Instituut/Oberon/CED-VO-Cep.
2
We gebruiken hier steeds de term directeur, daarmee doelen we ook op de situaties waarin deze
functionaris coördinator of directeur-bestuurder is. Het gaat dus altijd om de leidinggevende van
het samenwerkingsverband.
3
Deze functionarissen heten niet overal schoolondersteuners, wij hebben de term in deze ronde
gebruikt als verzamelnaam.
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totaal). De drie scholen zijn gespreid naar type. In elke case is één van de scholen
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3/4), of een school voor
speciaal basisonderwijs, of een school voor praktijkonderwijs. Verder zijn in de
samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs zowel havo/vwo- als vmboscholen/afdelingen betrokken. De gekozen scholen zijn in principe in elke ronde
dezelfde; door omstandigheden in de scholen is er een enkele keer van school
gewisseld of is er een school minder in de bevraging opgenomen.
Sommige betrokkenen zijn in deze derde ronde niet bevraagd, dit geldt bijvoorbeeld
voor leraren. Hun ervaringen en opvattingen komen aan bod in andere rondes.
Dit geldt ook voor ouders, voor de ervaringen van ouders verwijzen we naar de
rapportage over ronde twee. Alle gesprekken zijn face to face gevoerd.
Onderwerpen
De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van topiclijsten waarin over verschillende
thema’s die binnen passend onderwijs belangrijk zijn vragen zijn opgenomen.
Deze thema’s komen deels in elke ronde terug (om ontwikkelingen te kunnen
vaststellen) en zijn deels specifiek voor een ronde. Voor deze spreiding van thema’s
over de ronden is gekozen 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. In onderstaand schema staat welke respondenten over welke thema’s zijn
bevraagd.
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Tabel 1 De onderwerpen in de topiclijsten van ronde 3
Onderwerp
Bestuur en organisatie

Model en middelen (financiën)
waaronder middelenbesteding
in scholen
Zorgplicht en thuiszitters

Toewijzing en
basisondersteuning

Ondersteuning en capaciteiten
van leraren

Bevraagd bij wie
Directeur samenwerkingsverband
Schoolbesturen
Scholen4
Schoolondersteuners
Directeur samenwerkingsverband
Schoolbesturen
Scholen
Schoolondersteuners
Directeur samenwerkingsverband
Schoolbesturen
Scholen
Schoolondersteuners
Commissies van deskundigen
Directeur samenwerkingsverband
Schoolbesturen
Scholen
Schoolondersteuners
Commissies van deskundigen
Directeur samenwerkingsverband
Schoolbesturen
Scholen
Schoolondersteuners
Commissies van deskundigen

Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Nieuw
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Nieuw
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Nieuw
Nieuw
Herhaling
Nieuw
Herhaling
Nieuw
Nieuw
Herhaling
Nieuw
Herhaling
Nieuw
Nieuw

NB Als er sprake was van een herhaling van een thema, zijn vaak over dat thema ook nieuwe vragen
gesteld.

Selectie van de cases
De cases zijn geselecteerd in 2015, ruim een jaar na de invoering van passend
onderwijs. Bij de selectie is gestreefd naar een goede spreiding op






regio
verevening
omvang (aantal besturen)
verdeelmodel bij de start
bestuursmodel

Het criterium verevening betreft de financiële positie van de
samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden worden gefinancierd op basis
van het aantal leerlingen op de scholen die vallen onder het samenwerkingsverband,
het gaat om een daarop gebaseerd vast budget. In de periode voorafgaand aan de
invoering van passend onderwijs was er sprake van openeindefinanciering voor
leerlingen die binnen het onderwijs extra steun kregen (met rugzakjes) of geplaatst
waren in het speciaal onderwijs. Omdat er toen regionale verschillen waren in de
budgetten die hiermee gemoeid waren, heeft de invoering van een budget met een
voor iedereen gelijk criterium (verevening) ervoor gezorgd dat sommige
samenwerkingsverbanden meer, andere minder middelen kregen dan vroeger

4

Meestal ging het hier om een gecombineerd interview me de schoolleider en de intern begeleider
of ondersteuningscoördinator.
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(positieve en negatieve verevening). We veronderstelden dat deze financiële positie
van invloed zou kunnen zijn op ontwikkelingen in het samenwerkingsverband,
vandaar dat er gezocht is naar (ook) spreiding op verevening.
Verder is geselecteerd op beleids- en bestuurlijke kenmerken van de
samenwerkingsverbanden. Dit betreft het aantal besturen in het
samenwerkingsverband (meer besturen betekent meer complexiteit in de
samenwerking), het model voor de verdeling van de financiële middelen (ingedeeld
in drie typen, deze worden later in het rapport toegelicht) en het bestuursmodel
(stichting dan wel vereniging en positie van de leidinggevende en de bestuurders).
Spreiding op deze kenmerken is van belang om te kunnen nagaan of dit samenhangt
met keuzes en ervaringen in de cases.
In het rapport over ronde 1 van het onderzoek bij de integrale cases (zie noot 1) is
uitvoeriger verantwoord hoe de selectie is uitgevoerd. Voor dit rapport laten we
alleen zien hoe de cases over de selectiecriteria verdeeld zijn.
Tabel 2 Kenmerken van de po- en vo-cases
Case

Verevening

verdeelmodel bij start

N

bestuursmodel bij

Po PO-B

vrijwel
neutraal

(hoofdaccent)
Arrangementenmodel

besturen
11

start
Stichting
AB/DB,
coördinator
Vereniging
ALV, directeurbestuurder
Vereniging
ALV/DB, directeurbestuurder

Po PO-C

Negatief

Schoolmodel

8

Po PO-D

Positief

Expertisemodel

23

Po PO-A
Po PO-E

Negatief
Negatief

Combimodel
Schoolmodel

13
16

Vo VO-E
Vo VO-A
Vo VO-D
Vo VO-B
Vo VO-C

Positief
Negatief
Negatief
Negatief
Positief

Arrangementenmodel
Schoolmodel
Expertisemodel
Expertisemodel
Combimodel

18
16
11
11

Directeurbestuurder
AB/DB
AB/DB
Stichting, AB/DB
AB/DB; directeur
en adjunct

Regio
Noord

Zuid

West

Oost
Zuid
West
Zuid
Zuid
Oost
Noord

AB= algemeen bestuur, DB=dagelijks bestuur, ALV= algemene ledenvergadering

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.
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
8

gecodeerd met behulp van het programma MAXQDA.
Vervolgens is met behulp van deze codering een samenvattende overall rapportage
gemaakt, per onderwerp uit tabel 2. Hierbij is in de meeste gevallen onderscheid
gemaakt tussen resultaten voor de po- en voor de vo-cases, met uitzondering van
deelonderwerpen waarbij de uitkomsten sterk gelijkend waren voor beide soorten
samenwerkingsverbanden. Waar zinvol is telkens aangegeven van wie de
betreffende informatie afkomstig is. In het geval van de scholen gebeurt dat niet per
school maar wordt alleen het schoolniveau aangeduid. Alleen als er sprake is van
een bijzondere omstandigheid wordt verwezen naar een specifieke school.
Om anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen worden de cases in de tekst
aangeduid met de codes die vermeld zijn in tabel 2 (PO-A, PO-B, et cetera).
Bij thema’s waar sprake is van vragen naar ontwikkeling (zie tabel 1, onderwerpen
die herhaald bevraagd zijn) begint de rapportage steeds met deze ontwikkelingen en
volgen daarna de specifiekere deelonderwerpen.
In de hierna volgende hoofdstukken staat steeds één thema centraal. Het betreft hier
dus een thematische rapportage. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting van de voornaamste bevindingen. Er is afgezien van het trekken van
conclusies 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.5 Voor
meer achtergrondinformatie verwijzen we naar het rapport over de eerste ronde.
Overig onderzoek in het evaluatieprogramma
In het evaluatieprogramma zijn naast deze casestudies nog verschillende andere
onderzoeksprojecten opgenomen. Een overzicht hiervan is te vinden op
www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

5

Dit geldt voor termen als toelaatbaarheidsverklaring, tussenvoorziening, basis- en extra
ondersteuning, arrangement, dekkend aanbod, zorgplicht, clusters 1-4,
schoolondersteuningsprofiel, OPDC, OPP, bekostigingscategorie, symbiose, RMC

9
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2. Bestuur en organisatie
Ontwikkelingen in het bestuurlijk model
Er zijn geen veranderingen geweest in de bestuurlijke modellen binnen de
samenwerkingsverbanden sinds de tweede ronde van de integrale cases, op PO-C
na. Dit samenwerkingsverband is in de transitie van vereniging naar stichting.
Het afgelopen jaar hebben er wel ontwikkelingen plaatsgevonden in de invulling van
het bestuurlijk model binnen de samenwerkingsverbanden, hierin zien we geen
verschillen tussen po en vo. De samenwerkingsverbanden PO-D en PO-B hebben
het afgelopen jaar een nieuwe directeur-bestuurder en coördinator gekregen.
In VO-B is er vanaf augustus 2017 een nieuwe voorzitter van het AB, waardoor het
DB en AB niet meer dezelfde voorzitter hebben. Het AB komt vaker bij elkaar en de
bijeenkomsten worden inhoudelijk anders ingevuld, zo is er eerst een thematisch
deel van de bijeenkomst en daarna gaat de bijeenkomst over noodzakelijke stukken
zoals de begroting.
In PO-C merkt men dat de werkwijze om niet te willen controleren maar juist het
vertrouwen geven, faciliteren en flexibel zijn zonder los te laten, vruchten begint af te
werpen.
In de toekomst zouden een aantal respondenten uit de samenwerkingsverbanden
VO-A en PO-E graag meer wijkgericht gaan werken of de samenwerking zo
organiseren dat voorschoolse opvang, po en vo meer met elkaar samenwerken.
In PO-D wordt er al een wijkgerichte aanpak gehanteerd.
Het samenwerkingsverband en de verschillende scholen van verschillende besturen
werken samen in de wijk. Scholen schrijven met elkaar een wijkplan en krijgen
daarvoor een budget om het uit te voeren.
Toezicht
Zowel in het po als het vo speelt bij meerdere samenwerkingsverbanden, net als
vorig jaar, nog steeds de vraag over governanceprincipes en of het bestuurlijk model
wellicht aangepast moet worden wat betreft het intern toezicht. Zo is de ervaring van
VO-C dat de scheiding AB en DB niet goed werkt, aangezien de leden van het AB in
feite toezicht houden op hun eigen bestuurders in het DB. In VO-C zijn de drie
grootste schoolbesturen zowel in het DB als het AB vertegenwoordigd. De directeur
van VO-C geeft aan onvoldoende zicht te hebben op de criteria aan de hand
waarvan het AB en het DB de uitvoering toetsen. In VO-A staan de leden van het AB
te veel op afstand en zitten zij onvoldoende in de materie, waardoor het niet lukt om
goed toezicht te houden. Het samenwerkingsverband en de sturing functioneren wel
goed, maar door het gebrek aan goed toezicht wordt de verantwoordelijkheid van het
DB groter. In geen van de samenwerkingsverbanden zijn er stappen gezet die
hebben geleid tot veranderingen ten opzichte van vorig jaar. In PO-C komt er wel
een verandering aan. De transitie naar een stichting brengt met zich mee dat de
relatie van de directeur-bestuurder tot de toezichthouder verandert: binnenkort zal hij
als directeur-bestuurder van een stichting verantwoording afleggen aan een
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onafhankelijk toezichthouder. In PO-B wil men meer afstand tussen toezicht en
uitvoering. Wat het model gaat worden, is nog onduidelijk. In VO-D heeft zowel de
OPR als de Inspectie van het Onderwijs aangekaart dat deze scheiding in het
huidige model onvoldoende is. Er is een werkgroep opgericht om na te denken over
een ander bestuurlijk model. Eén van de mogelijkheden is om een gezamenlijke
Raad van Toezicht (RvT) op te richten voor drie samenwerkingsverbanden die zeer
intensief samenwerken.
Verschillende respondenten zien voordelen van een verandering in het bestuurlijk
model waarin onafhankelijk toezicht beter wordt geregeld. Zo noemt de directeur van
het samenwerkingsverband VO-D dat binnen het huidige model de belangen van
schoolbesturen zo nu en dan prevaleren boven de gezamenlijke belangen van het
samenwerkingsverband. Meer onafhankelijk toezicht zou dit kunnen tegengaan.
Maar er worden ook nadelen genoemd. De afweging die in veel
samenwerkingsverbanden speelt, is dat meer scheiding tussen bestuur en toezicht
wenselijk is, maar alleen als de betrokkenheid en het eigenaarschap van de besturen
en scholen niet in gevaar komt. Zo denkt men in VO-E dat het instellen van een RvT
de bestuurlijke samenwerking niet ten goede zal komen. Door het huidige model
voelen de bestuurders uit VO-E zich juist gemeenschappelijk verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld het realiseren van een dekkend aanbod. De bestuurders kunnen (van
oudsher) goed samenwerken en zien juist risico’s bij de invoering van een ander
bestuurlijk model. Zo zou een RvT ervoor kunnen zorgen dat bestuurders en scholen
meer op afstand komen te staan en daardoor ook minder actief betrokken raken.
Dit risico noemen ook PO-B en VO-C. De bestuurders in PO-E willen niet aan de
zijlijn komen te staan, maar zien wel in dat enig onafhankelijk toezicht – in de vorm
van een apart toezichtorgaan – onontkoombaar is. In enkele
samenwerkingsverbanden zijn er commissies om intern toezicht te houden (PO-D,
PO-E, PO-A) of kritisch op elkaar te zijn (PO-C). Daarnaast heeft het bestuur van
PO-A ook een eigen auditkader en auditgroep. In VO-B gaat men vanaf volgend jaar
collegiale visitaties organiseren om zo enig zicht te houden op de uitvoering van de
schoolondersteuningsprofielen. De geïnterviewde bestuurders uit VO-A en VO-C zijn
geen voorstander van extern toezicht in de rol van een RvT omdat zij van mening
zijn dat dit niet direct een oplossing biedt. Daarnaast ervaart een bestuurder uit VO-A
dit als een motie van wantrouwen richting de sector: fundamenteel gezien zouden de
bestuurders de rol van toezicht wel moeten kunnen vervullen.
Bestuurlijke samenwerking
De bestuurlijke samenwerking binnen de samenwerkingsverbanden verloopt over het
algemeen nog steeds goed. In de afgelopen periode is deze samenwerking alleen
maar verder geïntensiveerd en verbeterd volgens PO-C en VO-B. In VO-D werken
twee samenwerkingsverbanden nauw samen en hebben dezelfde directeur. Ook
deze samenwerking verloopt goed. In PO-E is er een hoog verloop onder
bestuurders; het afgelopen jaar zijn er 14 schoolbesturen in het
samenwerkingsverband van bestuurder gewisseld. Dit zorgt volgens de directeur
voor een nieuwe dynamiek.
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De samenwerkingsverbanden noemen een aantal factoren die de bestuurlijke
samenwerking onder druk zetten. Zo is de vereveningsopdracht vooral bij de
samenwerkingsverbanden met een negatieve vereveningsopdracht van invloed op
de bestuurlijke samenwerking (VO-A, VO-D, VO-B). Maar ook in VO-C, een
samenwerkingsverband met een positieve verevening, zet de discussie over de
middelenverdeling de bestuurlijke samenwerking onder druk. Meerdere
samenwerkingsverbanden (PO-B, VO-A, VO-C) noemen dat eigen belangen soms
prevaleren boven de belangen van het samenwerkingsverband. De concurrentie
tussen scholen speelt in de samenwerkingsverbanden VO-A en VO-B ook een
negatieve rol in de bestuurlijke samenwerking. Dat de bestuurlijke samenwerking op
sommige aspecten niet altijd goed verloopt, remt de (inhoudelijke) ontwikkelingen
binnen samenwerkingsverbanden (VO-C, VO-B, VO-A).
In VO-A verloopt de samenwerking binnen het DB goed. Een schoolleider noemt dat
men in het DB steeds dichter naar elkaar toegroeit in hun denken en dat het de
afgelopen periode is gelukt om op een aantal lastige thema’s besluiten te nemen.
Binnen het AB ervaren de bestuurders dat de samenwerking moeizaam verloopt.
Daarnaast noemt de directeur van het samenwerkingsverband dat hij geen directe
invloed op de schoolleiders heeft en dat vraagt veel strategisch en tactisch opereren
om commitment te krijgen van de schoolleiders. Om toch input te krijgen in
beleidsvoorbereidende zin, heeft de directeur van het samenwerkingsverband een
structuur van commissies en werkgroepen ingericht om mensen op één lijn te krijgen
en te laten samenwerken. Dit functioneert volgens de directeur nog niet goed. Zo
stellen de schoolleiders in deze commissies voorwaarden op waar projecten aan
moeten voldoen. Deze projecten worden beredeneerd vanuit het belang van hun
eigen school. Hierdoor stagneren processen. Eén van de schoolleiders zegt hierover
het volgende: “de samenwerking gaat goed, zolang het maar niet te spannend
wordt”. Op het moment dat het financiële belang in het spel komt wordt het
moeilijker. De schoolleiders hebben elke zes weken scholenoverleg. Dit overleg is
adviserend aan het DB. Het gaat altijd om een zwaarwegend advies, dat het DB niet
zomaar terzijde kan schuiven.
Medezeggenschap
De medezeggenschap van scholen en ouders in de samenwerkingsverbanden is
geregeld door middel van de ondersteuningsplanraad (OPR). Binnen de
samenwerkingsverbanden wordt de OPR vooral ingezet bij het vaststellen van het
nieuwe ondersteuningsplan en de begroting. In PO-C wordt de OPR nu ook ingezet
om te adviseren over de transitie van vereniging naar stichting. Men is over het
algemeen niet ontevreden over het functioneren van de OPR, maar ziet wel een
aantal verbeterpunten in de structuur. De ervaring van meerdere
samenwerkingsverbanden is dat er sprake is van een hoog verloop onder de leden
van de OPR (VO-C, VO-B, VO-E) en dat het moeilijk is om nieuwe leden te vinden
(PO-B, VO-A, VO-D, VO-E). Het kan voor ouders ook moeilijk zijn om over
voldoende kennis te beschikken, zeker met het hoge verloop onder de leden (VO-B,
VO-D, VO-E). In VO-D merkt men dat de ouders die al wat langer in de OPR zitten
ook steeds meer kennis hebben, voor de nieuwe ouders is dat nog moeilijker. PO-B,
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VO-A en VO-C geven aan dat de OPR voor ouders erg op afstand staat van de
dagelijkse praktijk, zij zoeken medezeggenschap eerder binnen de MR van de
school. De ervaring in VO-C is dat ouders over het algemeen plaatsnemen in de
OPR omdat zij iets willen regelen voor hun eigen kind en daardoor een bepaald
thema bespreekbaar willen maken. In VO-A waren ouders met een kind in het vso
oververtegenwoordigd in de OPR, maar dat is inmiddels meer in balans.
In PO-A is de OPR het afgelopen jaar kleiner en slagvaardiger geworden.
De betrokkenheid van de leden is vergroot. Deze slagvaardigheid mist nog volgens
respondenten in VO-C, VO-B en VO-E. De samenwerkingsverbanden VO-B, PO-A
en VO-D ervaren wel een hoge betrokkenheid van de leden van de OPR. Het blijft
echter fragmentarisch wat de OPR kan doen en de invloed is beperkt, mede doordat
er niet altijd voldoende kennis is bij de leden (VO-E, VO-B). Dit maakt het voor de
leden ook moeilijk om kritisch mee te denken (VO-B). Het verschilt ook tussen de
respondenten (ook binnen hetzelfde samenwerkingsverband) in hoeverre zij ervaren
dat ze inspraak hebben in het beleid van het samenwerkingsverband. In PO-E heeft
de OPR een belangrijke rol en lukt het de leden goed om positief-kritisch mee te
denken.
Samenvattend
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Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het bestuursmodel van de integrale
cases sinds vorig jaar. Bij meerdere samenwerkingsverbanden speelt, net als
vorig jaar, nog steeds de vraag of het intern toezicht wellicht aangepast moet
worden. De afweging die in veel samenwerkingsverbanden speelt, is dat
meer scheiding tussen bestuur en toezicht wenselijk is, maar alleen als de
betrokkenheid en het eigenaarschap van de besturen en scholen niet in
gevaar komt.
De bestuurlijke samenwerking verloopt over het algemeen goed. Enkele
samenwerkingsverbanden noemen wel factoren die de samenwerking onder
druk zetten, zoals de verdeling van de financiële middelen, de concurrentie
tussen scholen of dat eigen belangen soms prevaleren boven de belangen
van het samenwerkingsverband. Daar waar bestuurlijke samenwerking op
sommige aspecten niet altijd goed verloopt, remt dat de (inhoudelijke)
ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden.
Twee samenwerkingsverbanden zouden graag een meer wijkgerichte aanpak
willen hanteren. In een ander samenwerkingsverband wordt er al op
wijkniveau tussen scholen samengewerkt.
Men is over het algemeen niet ontevreden over het functioneren van de OPR,
maar ziet wel een aantal verbeterpunten. De OPR staat voor ouders, maar
ook sommige leraren, ver van de dagelijkse praktijk af. Dit draagt er mogelijk
aan bij dat in een aantal samenwerkingsverbanden de ervaring is dat leden
onvoldoende kennis over de materie hebben, dat er een hoog verloop is
onder de leden van de OPR en dat het moeilijk is om nieuwe leden te vinden.

3. Middelenverdeling
Veranderingen in het model van middelenverdeling in meerdere cases
Bij aanvang verschilden de cases van elkaar wat betreft het model voor
middelenverdeling. Enkele samenwerkingsverbanden werkten volgens een
schoolmodel, andere samenwerkingsverbanden met een expertise-, arrangementenof gecombineerd model. Inmiddels is in meer dan de helft van de po- en vo-cases
het verdeelmodel in meer of mindere mate aangepast (PO-B, PO-D, PO-C, VO-C,
VO-E, VO-B). Sommige samenwerkingsverbanden (PO-B, VO-E) zijn daar al in
schooljaar 2016/17 (integrale cases ronde 2) mee begonnen. In de huidige ronde
integrale casestudies (ronde 3, schooljaar 2017/18) is samenwerkingsverband PO-D
aan het nadenken over een meer ‘hybride’ model, een combinatie van expertise- en
schoolmodel. Daar wordt echter nog verschillend over gedacht. Ook in PO-C schuift
het verdelingsmodel sinds dit schooljaar richting hybride, maar dan van schoolmodel
naar een model waarbij schoolbesturen ook elkaars expertise gaan benutten. In een
ander samenwerkingsverband is de overstap van een arrangementenmodel naar
een gemengd model zoals aangegeven eerder al gemaakt (PO-B). Ook
samenwerkingsverband VO-E heeft in schooljaar 2016/17 met een pilot de stap
richting meer schoolmodel al gezet. Pilotscholen krijgen in dit
samenwerkingsverband het budget voor extra ondersteuning sindsdien vooraf
toegekend. Aanleiding was de scheve verdeling van middelen die ontstond doordat
sommige scholen moeite hadden met het aanvragen van middelen voor extra
ondersteuning (door gebrek aan ervaring hiermee) en de aanvraaglast op zich
(bureaucratie). Deelnemende scholen zijn positief en de pilot wordt voortgezet.
Het samenwerkingsverband VO-C werkt vanaf de start met een combinatiemodel en
heeft sinds schooljaar 2017/18 de bekostigingssystematiek veranderd en een
variabele vergoeding per leerling ingevoerd. Dit betekent dat de middelen die binnen
het samenwerkingsverband over zijn, worden verdeeld over de leerlingen van de
scholen. In VO-B is de verandering in middelen van een andere aard en is de
ondersteuning van het samenwerkingsverband aan de scholen verder afgebouwd.
Scholen moeten alle uren ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband (in de
vorm van een orthopedagoog) nu zelf betalen. In samenwerkingsverbanden PO-E,
PO-A, VO-D en VO-A zijn geen veranderingen in het verdeelmodel doorgevoerd,
maar in PO-E heeft de directeur van het samenwerkingsverband wel de wens
uitgesproken dat scholen en besturen in de toekomst meer eigenaarschap krijgen.
Aanvragen middelen bij samenwerkingsverband of schoolbestuur of toekenning
vooraf
In verschillende samenwerkingsverbanden met een expertise-, arrangementen of
gecombineerd model doen scholen een beroep op het samenwerkingsverband (VOC, VO-D, VO-B, PO-D) om middelen voor extra ondersteuning toegekend te krijgen.
In één van samenwerkingsverbanden met een (overwegend) schoolmodel (PO-C),
dienen scholen een aanvraag voor ambulante begeleiding in bij het schoolbestuur.
Ook kunnen zij, eveneens via het schoolbestuur, een aanvraag schrijven voor bovenbestuurlijke arrangementen. Scholen binnen dit samenwerkingsverband ervaren (net
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als in VO-E vóór de pilot) wel moeite met het schrijven van deze aanvragen vanwege
de hoge mate van bureaucratie. De overige middelen voor extra ondersteuning in
PO-C gaan direct naar de schoolbesturen. Scholen binnen de
samenwerkingsverbanden VO-C, VO-B en VO-D dienen de aanvragen voor extra
ondersteuning in bij het samenwerkingsverband. In VO-C zijn aanvragen van
scholen gebaseerd op het aantal ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) op school,
daarnaast kunnen scholen ook aanvragen schrijven voor initiatieven in de vorm van
pilots. Een aantal respondenten is tevreden over deze wijze van verdeling, maar er
zijn ook kanttekeningen. Zo geeft een bestuurder aan dat scholen verschillen wat
betreft de kwaliteit van de aanvragen en daardoor ook in het budget dat zij
uiteindelijk krijgen. Voor één van de samenwerkingsverbanden (VO-E) was dit
destijds een belangrijke reden om het verdeelmodel aan te passen. In VO-D kunnen
scholen begeleiders passend onderwijs van het samenwerkingsverband inzetten of
een maatwerkplek krijgen als er extra ondersteuning nodig is. Een aantal
respondenten zou echter liever middelen besteden aan professionalisering van het
eigen personeel.
In VO-A, VO-E, PO-B en PO-E worden de middelen op basis van een verdeelsleutel
direct aan de scholen6 toegekend. Op deze manier hoeven scholen geen aanvragen
te schrijven en hebben zij het geld gelijk ter beschikking. Dit heeft volgens
respondenten verschillende voordelen: het is makkelijker om het geld preventief in te
zetten (VO-A) en het is niet nodig om aanvragen te schrijven waardoor er minder
sprake is van bureaucratie (PO-B, VO-E). In PO-B krijgen de scholen een vast
bedrag per leerling, een klein deel van het budget blijft bij het bestuur.
Een schooldirecteur geeft aan dat sommige scholen als gevolg hiervan leerlingen
aan de poort selecteren. Hierdoor zijn er scholen met relatief weinig leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte die budget overhouden en er zijn scholen met
veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die juist over het budget
heengaan. Een aantal respondenten uit PO-B zou daarom graag een andere
verdeelsleutel doorvoeren waarbij meer rekening gehouden wordt met het aantal
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte per school. In PO-E wordt 75% van het
budget over de scholen verdeeld. Hier worden eerst de kosten voor verwijzingen van
de school naar het s(b)o van afgehaald, de rest van het budget gaat naar de school.
Daarmee werkt het samenwerkingsverband volgens het principe ‘de verwijzer
betaalt’. Voor de pilotscholen in VO-E worden de middelen voor extra ondersteuning
rechtstreeks aan de scholen ter beschikking gesteld. Er is een verdeelsleutel
opgesteld op basis van het leerlingaantal, schooltype en samenstelling van de
leerlingenpopulatie. De ervaringen van de scholen met het nieuwe model zijn
positief: een groter deel van de middelen komt de leerlingen ten goede,
ondersteuning kan sneller worden ingezet, scholen kunnen vaste professionals in
dienst nemen en men ervaart minder bureaucratie.

6

In een van deze cases geldt dit in 2017/18 alleen voor pilotscholen.
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Middelen niet overal als toereikend ervaren
Sommige samenwerkingsverbanden (PO-E, VO-B en VO-D) ervaren dat er
onvoldoende middelen beschikbaar zijn om goede ondersteuning aan leerlingen te
kunnen bieden. In VO-A is er vanaf 2020 geen sluitende begroting meer. Daarom
wordt er nu al bezuinigd, onder andere op ambulante begeleiding en leraren krijgen
meer taken. In VO-D blijft er volgens verschillende respondenten budget ‘op de plank
liggen’ om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, zowel bij het
samenwerkingsverband als bij de schoolbesturen. In VO-B is er vanuit het
samenwerkingsverband door de negatieve verevening minder geld beschikbaar.
De scholen merken dit, doordat zij het samenwerkingsverband moeten betalen voor
ondersteuning op de scholen. Volgens leden van de Commissie van Toewijzing is
het gevolg hiervan dat scholen de ondersteuning van het samenwerkingsverband
minder (snel) inzetten. Een bestuurder geeft aan dat er onvoldoende budget voor
arrangementen is en verwacht dat leerlingen hierdoor in de toekomst niet de juiste
ondersteuning zullen ontvangen en dat het aantal thuiszitters zal toenemen. In
andere samenwerkingsverbanden (VO-E, PO-C, VO-C en PO-B) geeft men aan dat
er voldoende middelen beschikbaar zijn. Met uitzondering van PO-C hebben deze
samenwerkingsverbanden te maken met een positieve verevening. Desalniettemin
lukt het in deze samenwerkingsverbanden ook niet altijd om de juiste extra
ondersteuning in te zetten. Dit komt door gebrek aan expertise en kwaliteit op
sommige scholen (VO-E) of een tekort aan personeel (VO-E, PO-D, PO-C). In PO-B
zijn de middelen, nu nog, toereikend volgens een schooldirecteur. Door de krimp zal
er binnen dit samenwerkingsverband de komende jaren wel fors bezuinigd moeten
worden. In PO-A zijn er wisselende ervaringen. Tot nu toe blijft er bij het
samenwerkingsverband jaarlijks budget over dat over de scholen wordt verdeeld.
Tegelijkertijd geven scholen voor sbo binnen dit samenwerkingsverband aan dat zij
meer klassenassistenten nodig hebben, maar dat hier geen budget voor is. Naast de
middelen vanuit het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning, zijn er ook
andere gelden die ingezet worden om ondersteuning van leerlingen te bekostigen.
Zo worden de werkdrukgelden, VSV-gelden en geld vanuit de gewichtenregeling
ingezet voor formatie (PO-D) of extra ondersteuning in aparte klassen in de school
(VO-B). In PO-C en PO-A pakt de nieuwe gewichtenregeling echter negatief uit,
waardoor bezuinigd moet worden. In PO-C heeft dit gevolgen voor het aantal ib-uren.
Ook zorgen factoren als krimp (VO-D, PO-B, VO-B) en het stijgende deelname
percentage aan het (v)so (PO-E, VO-D) ervoor dat er (in de toekomst) minder
middelen beschikbaar zullen zijn.
Verschillen tussen scholen wat betreft transparantie van middelen
In de helft van de cases (PO-D, PO-E, VO-B, VO-E en VO-A) geven respondenten
aan dat er op schoolniveau niet altijd en niet op elke school voldoende zicht is op de
verschillende geldstromen en de beschikbare middelen voor extra ondersteuning.
Voor sommige schooldirecteuren (PO-D) is het onduidelijk welke middelen zij
ontvangen voor passend onderwijs. De kosten van een arrangement zijn voor de
scholen ook niet altijd duidelijk. In PO-C hebben de schoolleiders wel goed zicht op
de financiën, maar leerkrachten en ib’ers hebben hier minder kennis van en minder
zicht op. Ook in PO-B hebben de leerkrachten weinig zicht op de financiën, de ib’ers
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en schoolleiders daarentegen wel. In PO-A hebben de scholen goed zicht op de
eigen middelen en de middelen van de andere scholen. Dit is in een systeem
verwerkt dat toegankelijk is voor zowel schooldirecteuren, ib’ers als stafkantoren.
Verschillen tussen cases in verantwoording inzet middelen
Er zijn sterke verschillen tussen de cases als het gaat om de manier waarop scholen
de inzet van middelen verantwoorden. Respondenten uit de
samenwerkingsverbanden PO-E, PO-A, VO-C, VO-D, VO-E geven aan dat scholen
de besteding van de middelen verantwoorden aan het samenwerkingsverband.
Scholen uit VO-E die deelnemen aan de pilot (verandering middelenverdeling)
leggen naast de gebruikelijke verantwoording (een financieel en inhoudelijk
jaarverslag) ook verantwoording af door (achteraf) een gesprek te voeren met het
samenwerkingsverband over de besteding van de middelen. In PO-A is er een
kwaliteitszorgsysteem. Op basis van de data uit dit systeem worden ook
(trend)analyses uitgevoerd die vervolgens worden besproken met schoolleiders,
ib’ers en medewerkers van het samenwerkingsverband. Tevens vinden er
gesprekken tussen het samenwerkingsverband en de scholen plaats in het kader
van verantwoording. Ook in VO-C is er een kwaliteitszorgsysteem waarmee
verantwoording van middelen mogelijk is. Verantwoording is hier ook nodig om de
middelen te kunnen ontvangen. Scholen hoeven de inzet van de middelen achteraf
niet meer aan het samenwerkingsverband te verantwoorden, het is aan de
orthopedagogen van de scholen om dit intern te bekijken en verantwoorden. In PO-C
en PO-B verantwoorden de scholen aan de besturen en verantwoorden de besturen
de middelenbesteding (van de extra ondersteuning) vervolgens aan het
samenwerkingsverband. De directeur van het samenwerkingsverband en een
bestuurder uit PO-B vinden verantwoording noodzakelijk en ervaren dit niet als
bureaucratie. Verschillende samenwerkingsverbanden vinden de verantwoording en
evaluatie rond besteding van middelen nog onvoldoende (VO-B, VO-D, VO-A, POD). In VO-D is een nieuwe kwaliteitsmedewerker aangesteld, om onder andere ook
de verantwoording van de scholen te verbeteren. In VO-A zijn er verschillen tussen
scholen in de manier waarop zij de middelen verantwoorden. Dit maakt het voor het
samenwerkingsverband moeilijk om hier in beleid op te sturen.
Impact van negatieve verevening voelbaar in de scholen
Van de drie samenwerkingsverbanden met een positieve verevening (VO-C, VO-E,
PO-D) is de ervaring op sommige scholen binnen twee samenwerkingsverbanden
(VO-C, PO-D) toch dat er te weinig middelen beschikbaar zijn om passend onderwijs
vorm te geven. De directeur van het samenwerkingsverband VO-C geeft aan dat alle
scholen een beroep willen doen op de ‘extra’ middelen, wat leidt tot discussie over
de middelenverdeling. Deze vraag naar extra middelen komt doordat de
ondersteuningsvragen van leerlingen toenemen, maar de budgetten niet. In VO-E
zijn er voldoende middelen beschikbaar. Onder andere daardoor verlopen ook de
bestuurlijke gesprekken goed en is er onderlinge overeenstemming. In PO-B is de
vereveningsopdracht vrijwel neutraal en speelt geen grote rol.
Van de zes samenwerkingsverbanden met een negatieve vereveningsopdracht (PO18

C, PO-A, PO-E, VO-A, VO-D, VO-B), merkt men hier binnen twee
samenwerkingsverbanden (PO-C, PO-A) nog niet zo veel van, maar is de
verwachting dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. In PO-C noemt een ib’er
wel dat de ondersteuning onvoldoende geborgd is in de scholen. In de vier andere
samenwerkingsverbanden met negatieve verevening is dit duidelijk voelbaar in de
scholen (PO-E, VO-B, VO-D, VO-A). In VO-A, PO-E en VO-B is er bezuinigd op de
inzet van het aantal uren extra ondersteuning. De ambulante begeleiding in VO-A
heeft een verdubbeling van de caseload, maar wordt vanwege de negatieve
verevening volledig afgebouwd. Onder meer door de negatieve verevening wordt
geprobeerd meer in de basisondersteuning op te lossen. Steeds meer taken worden
bij leraren gelegd, maar respondenten vragen zich af in hoeverre het mogelijk is
deze druk op te voeren. Verschillende respondenten ervaren de
vereveningsopdracht als oneerlijk (VO-A, PO-E en VO-B). Een aantal respondenten
is het niet eens met het uitgangspunt dat het percentage leerlingen dat sbo of (v)so
nodig heeft landelijk gelijk zou moeten zijn. “Het is van belang om aan te sluiten bij
de behoefte van de regio, niet alle dijken in Nederland hoeven even hoog te zijn. Het
geld moet daar naartoe waar het nodig is”, aldus een bestuurder (VO-A). Ook geven
sommige respondenten aan dat de vereveningsopdracht te snel gaat (VO-D, PO-E).
Een bestuurder (PO-E) zegt hierover: “Je kunt het deelnamepercentage speciaal
onderwijs niet in een paar jaar zo snel met een financiële prikkel afbouwen. Dan is er
uiteindelijk één persoon die de rekening betaalt en dat is het kind.” In enkele cases
wordt expliciet aangegeven dat het uitgangspunt ‘het beste voor het kind’ blijft (PO-E,
VO-A). Hoewel dit ook voor twee andere samenwerkingsverbanden (VO-B, VO-D)
geldt, ervaren enkele respondenten dat de vereveningsopdracht ervoor zorgt dat dit
in de praktijk lastig is en dat het beleid en de uitvoering ervan sterk wordt gestuurd
door de vereveningsopdracht. In VO-D spreekt een bestuurder van een behoorlijke
druk op de bestuurlijke samenwerking. Ook kan het laten dalen van het aantal
verwijzingen voor conflicterende situaties zorgen bij de commissies voor afgiften van
toelaatbaarheidsverklaringen (VO-B). Enerzijds is het laten dalen van verwijzingen
naar een speciale lesplaats van belang, anderzijds gaat het om de
orthopedagogische afweging in het belang van het kind.
In PO-E is het aantal verwijzingen naar het s(b)o gedaald naar het landelijk
gemiddelde. VO-D bestaat uit twee samenwerkingsverbanden; voor het ene
samenwerkingsverband is de (voorlopige) vereveningsopdracht wel gehaald maar
voor het andere samenwerkingsverband is dat niet gelukt. Dat heeft te maken met
demografische factoren zoals werkloosheid, armoede en zorgproblematiek. De
directeur sluit niet uit dat scholen in de lumpsum gekort zullen worden. In VO-B
hebben twee bestuurders en de directeur van het samenwerkingsverband
vermoedens dat wellicht niet alle (v)so besturen of locaties zich volledig inzetten om
de vereveningsopdracht te halen. Ook zit er een tegenstrijdige, financiële prikkel in
het systeem. In het huidige model van de middelenverdeling is het namelijk voor
scholen voordeliger om leerlingen naar het vso door te verwijzen dan naar de
tussenvoorziening. Deze financiële prikkel is in strijd met de vereveningsopdracht.
De samenwerkingsverbanden PO-E, PO-C, VO-A en VO-B verwachten dat de
‘zwaarste klappen’ van de vereveningsopdracht nog zullen komen.
19

In vier van de vijf vo-cases is gekozen voor opting out lwoo
Vier van de vijf samenwerkingsverbanden-vo hebben ervoor gekozen om deel te
nemen aan ‘opting out lwoo’ (VO-C, VO-B, VO-A en voor VO-E gaat dit aankomend
schooljaar in). VO-D heeft nog niet voor opting out gekozen. Binnen dit
samenwerkingsverband is het afgelopen jaar een werkgroep opgericht om opting out
voor te bereiden. Van de vier deelnemende samenwerkingsverbanden hebben drie
samenwerkingsverbanden ervoor gekozen om de landelijke criteria lwoo los te laten
(VO-C, VO-B, VO-E) en in één samenwerkingsverband is er ook een licentie voor
een vmbo-school bijgekomen. In VO-A heeft men gekozen voor de variant
populatiebekostiging. Mocht men hier in de toekomst ook de criteria voor lwoo
loslaten, dan acht de directeur van het samenwerkingsverband het zeer
waarschijnlijk dat zij toch de huidige criteria zullen blijven hanteren. In VO-C, VO-B
en VO-E zijn de criteria voor lwoo veranderd met opting out. Zo wordt in VO-E en
VO-B niet meer standaard een IQ test afgenomen, waardoor er minder bureaucratie
wordt ervaren (VO-B). In VO-E zijn de leerstofachterstanden leidend geworden en in
VO-C is de lwoo-beschikking vervangen door het OPP voor leerrendementen van de
leerling.
Samenvattend
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In meer dan de helft van de cases is het model van middelenverdeling in
meer of mindere mate aangepast. Vaak gaat het om een verandering richting
een hybride model waarbij scholen meer eigenaarschap ervaren doordat
(meer) budget (direct) aan hen wordt toegekend.
In sommige cases (met negatieve verevening) worden de middelen voor
extra ondersteuning als ontoereikend ervaren. Scholen zetten daarom ook
gelden uit andere ‘potjes’ in om ondersteuning voor leerlingen te bekostigen.
Er is verschil in transparantie van middelen op het niveau van de scholen. Op
sommige scholen zijn zowel de schoolleider als de ib’er goed op de hoogte
van de hoeveelheid beschikbare middelen en arrangementskosten, op
andere scholen is dit niet of veel minder het geval.
Er zijn verschillen tussen cases als het gaat om de verantwoording van de
inzet van middelen. In bijna de helft van de cases vindt men de
verantwoording en evaluatie van besteding van middelen onvoldoende.
Ondanks een positieve verevening ervaren sommige scholen binnen twee
samenwerkingsverbanden dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om
goede ondersteuning te kunnen bieden. De impact van de negatieve
verevening is in de meeste samenwerkingsverbanden waar dat het geval is
duidelijk voelbaar in de scholen. Er worden minder uren ondersteuning
ingezet/scholen moeten voor ondersteuning betalen en er moet meer
opgelost worden in de basisondersteuning.
In vier van de vijf vo-cases is gekozen voor opting out lwoo, waarbij in drie
cases de landelijke criteria zijn losgelaten.

4. Zorgplicht en thuiszitters
Naleving van de zorgplicht
In het po zijn er positieve ervaringen met de zorgplicht vanuit de
samenwerkingsverbanden, maar wisselende geluiden vanuit de scholen
Vanuit verschillende lagen binnen vier po-cases (PO-A, PO-B, PO-C, PO-D) klinken
positieve ervaringen met de naleving van de zorgplicht. Binnen deze cases komen
de geluiden voornamelijk vanuit het niveau van de samenwerkingsverbanden, zoals
de directie en de bestuurders. Zo geeft de directeur-bestuurder van PO-D aan dat
het maar zelden is voorgekomen dat een leerling niet geplaatst kon worden, en
vertellen de leden van de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) van PO-B dat
er geen ervaringen zijn met scholen die structureel de deur dicht houden voor
bepaalde leerlingen. Het hoofd onderwijs van het bestuur van PO-C merkt op dat na
ruim drie jaar na de invoering van passend onderwijs het bij scholen diep is
doorgedrongen dat de zorgplicht bij de scholen ligt. In het geval van PO-A komen de
geluiden over positieve ervaringen met de naleving van de zorgplicht zowel vanuit
het samenwerkingsverband als de scholen zelf. Zo vertelt een intern begeleider
(ib’er) dat zorgplicht niet als probleem wordt ervaren omdat er binnen de scholen
arrangementen kunnen worden aangevraagd voor leerlingen die dat nodig hebben,
en geeft de directeur van een sbo-school aan dat er zich geen problemen hebben
voorgedaan omdat alle leerlingen via een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
binnenkomen.
Hoewel er positieve ervaringen zijn met de naleving van de zorgplicht, wordt door
vier po-cases (PO-A, PO-B, PO-C, PO-D) eveneens de complexiteit hiervan
benadrukt. De ervaren complexiteit heeft als gevolg dat er in sommige gevallen als
het ware wordt gezocht naar een middenweg; leerlingen worden wel toegelaten op
een school, maar krijgen daar niet de volledige ondersteuning die zij nodig hebben.
Zo loopt men er in het speciaal basisonderwijs tegenaan dat leerlingen het niet de
hele dag in de onderwijssetting volhouden, zij worden dan in een aparte ruimte
geplaatst of naar huis gestuurd (schooldirecteur en ib’ers PO-A).
In het kader van de zorgplicht zijn er voorbeelden gegeven van situaties waarin
scholen ervoor kiezen om leerlingen niet te plaatsen. Een ib’er uit PO-A legt uit dat
de school wegens ruimtegebrek liever geen leerlingen aanneemt die al onderwijs
volgen op een andere basisschool uit de buurt. Een medewerker van het Loket, dat
voor samenwerkingsverband PO-E verantwoordelijk is voor de
toewijzingsprocedures, vertelt dat het moeilijk is om leerlingen die zijn vastgelopen
binnen het speciaal onderwijs op een andere school te plaatsen. Het komt volgens
het Loket nog te vaak voor dat ouders worden doorverwezen naar een andere
school, hun ervaring is dan ook dat scholen wisselend omgaan met zorgplicht.
Er zijn voorbeelden gegeven van incidenten waar leerlingen niet geplaatst zijn op
een school en er vervolgens geen passend alternatief is gezocht voor deze
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leerlingen, in dit geval is de zorgplicht niet nageleefd door de school of groep van
scholen. De CTO-leden uit PO-B vertellen dat er in dit samenwerkingsverband
problemen zijn geweest, bijvoorbeeld wanneer er asielzoekerskinderen via het
asielzoekerscentrum worden aangemeld, en de school vervolgens aangeeft dat het
kind niet bij hen past zonder naar een andere school te zoeken. Een ander voorbeeld
wordt gegeven door de directeur van PO-E, hij merkt op dat sommige
schooldirecteuren ouders aanraden om langs scholen uit de buurt te gaan omdat zij
het kind meer te bieden hebben, en dat er wordt gezegd dat de school vol zit terwijl
dat niet zo is. Het samenwerkingsverband heeft geen zicht op hoeveel ouders ‘van
het kastje naar de muur worden gestuurd’, om deze reden heeft de directeur voorgesteld
om een centrale aanmelding in te stellen en een commissie op te richten om scholen in
praktische zin te ondersteunen bij de uitvoering van de zorgplicht.
In het vo heeft een meerderheid van de cases positieve ervaringen, maar scholen
vinden zorgplicht lastig wanneer het leerlingen betreft met complexe problematiek
Ook in het vo klinken er, wederom voornamelijk vanuit het niveau van de
samenwerkingsverbanden, positieve ervaringen met de naleving van de zorgplicht.
In VO-A lijken de positieve ervaringen te maken te hebben met duidelijke afspraken
die zijn gemaakt binnen het samenwerkingsverband. De directeur van het
samenwerkingsverband legt uit dat er voorafgaand aan een nieuw schooljaar een
overleg wordt georganiseerd tussen het po, vo en vso waar twijfelgevallen worden
besproken, en er daaropvolgend in maart een overleg plaatsvindt tussen vo-scholen
waar over de aangemelde twijfelgevallen wordt overlegd. Andere redenen waarom
vo-scholen positieve ervaringen hebben met de naleving van de zorgplicht, zijn
bijvoorbeeld dat scholen steeds beter op de hoogte zijn van de zorgplicht (VO-C,
VO-D, VO-E) en dat er binnen het samenwerkingsverband een breed
onderwijsaanbod en/of capaciteit is (VO-A, VO-C).
In het kader van de zorgplicht zijn er niettemin signalen waaruit blijkt dat het lastig
kan zijn voor de vo-scholen om kinderen die worden aangemeld op de eigen school
of scholen uit het samenwerkingsverband te plaatsen. Volgens verschillende
respondenten uit VO-A komt dit doordat bepaalde groepen leerlingen zeer complex
zijn. Zo vertelt de directeur van het samenwerkingsverband over een lastige
doelgroep van leerlingen met complexe sociaal-emotionele problematiek waarbij ook
sprake is van verstoorde gezinssituaties, of situaties waarin leerlingen intensieve
zorg nodig hebben maar waarvoor leerplicht geen toestemming heeft gegeven om
geen onderwijs te hoeven volgen. Een schoolleider uit dit samenwerkingsverband
vertelt dat er leerlingen met ernstige externaliserende problematiek zijn, die voor de
veiligheid van medeleerlingen en docenten soms noodzakelijk naar huis gestuurd
moeten worden. Een bestuurder uit dit samenwerkingsverband vult aan dat het vaak
niet mogelijk is om leerlingen die al langere tijd een hulpverleningstraject zonder
combinatie met onderwijs volgen in beeld te houden, terwijl de school wel
verantwoordelijk blijft voor deze leerlingen. Een andere reden waardoor het moeilijk
is voor scholen om de zorgplicht na te leven, betreft het feit dat sommige scholen op
‘pedagogisch’ vlak vol zitten. Daarmee wordt bedoeld dat leraren aan hun grens
zitten wat betreft de aandacht die zij moeten geven aan leerlingen met extra
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ondersteuningsbehoeften. Leden van het Expertise- en Consultatieteam (ECT) van
VO-C leggen bijvoorbeeld uit dat voornamelijk de theoretische leerweg op dat vlak
vol zit.
Er wordt gesproken over situaties waarin het vinden van een passend alternatief
voor kinderen die niet kunnen worden geplaatst niet soepel verloopt. Een
schooldirecteur uit VO-A legt uit dat er belemmeringen ontstaan wanneer leerlingen
in een zorgklas zitten en er in de tussentijd weinig aandacht wordt besteed aan het
vinden van een passende plek voor deze leerlingen. Bijvoorbeeld wanneer leerlingen
beduidend langer in de interne reboundklassen verblijven dan de maximale termijn
van drie maanden. De ECT’ers van VO-C geven aan dat zij enkele scholen onlangs
nog hebben moeten wijzen op de zorgplicht, en dat scholen kritischer bevraagd
zouden moeten worden op wat ze gedaan hebben om hun zorgplicht goed uit te
voeren.
Samenwerking tussen scholen (po/vo)
Om de zorgplicht te realiseren, kan het noodzakelijk zijn om samen te werken met
andere scholen uit de omgeving. Door acht cases (PO-A, PO-B, PO-C, PO-D, VO-A,
VO-C, VO-D, VO-E) wordt benadrukt dat het niet altijd mogelijk is om leerlingen op
hun eigen school te plaatsen. Zo legt de directeur van een school uit PO-B uit dat zij
in principe alle leerlingen uit de wijk toelaten, behalve wanneer er teveel
zorgleerlingen in een bepaalde groep zitten. Een ander voorbeeld is afkomstig van
de directeur van een school uit PO-C, dit is een school in een multiculturele wijk waar
veel vluchtelingenkinderen en neveninstromers worden aangemeld, het is bij deze
leerlingen niet gelijk duidelijk of de school hen een passend aanbod kan bieden.
Door vier po-cases cases (PO-B, PO-C, PO-D, PO-E) worden positieve ervaringen
gedeeld met de samenwerking tussen scholen gericht op het naleven van de
zorgplicht. Door twee po-cases (PO-C, PO-D) wordt benadrukt dat de samenwerking
op wijkniveau steeds beter gaat. In PO-D werkt de groep van scholen van
verschillende besturen in de wijk steeds meer samen door goed te communiceren,
een plan te maken en kennis te delen (directeur samenwerkingsverband, seniorbeleidsmedewerker, schoolcontactpersoon). In PO-C hebben de scholen steeds
intensiever contact met elkaar over de plaatsing van leerlingen (directeur
samenwerkingsverband PO-C). De directeur van samenwerkingsverband PO-E, een
bestuurder uit PO-E, leden uit de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) uit
VO-A en een ondersteuningscoördinator uit VO-A benadrukken vooral het belang
van de verbinding tussen expertise uit het regulier onderwijs en s(b)o/vso. Om deze
reden is in PO-E ‘Denkplein’ ingericht; een platform waar ideeën voor gezamenlijke
projecten kunnen worden ingebracht vanuit reguliere en speciale scholen. Door twee
cases (PO-B, PO-E) wordt tevens gesproken over plannen om de samenwerking ten
behoeve van de zorgplicht in de toekomst te versterken. Zo heeft de coördinator van
samenwerkingsverband PO-B als doel om in de komende periode te realiseren dat
scholengroepen nog meer als leerplatformen gaan functioneren en dat scholen meer
extern gericht raken.
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Naast de positieve ervaringen, zijn er enkele cases (PO-B, PO-E, VO-B) die (ook)
negatieve ervaringen hebben met de samenwerking. Deels heeft dit niet direct
betrekking op de samenwerking bij zorgplicht maar op uitwisseling van kennis.
Volgens medewerkers van het Loket uit PO-E, leden uit de Commissie van
Toelaatbaarheid (CvT) uit VO-B en een bestuurder uit VO-B zou de expertise van het
s(b)o/vso beter benut kunnen worden in het regulier onderwijs, en andersom is er
ook veel expertise vanuit het regulier onderwijs, zoals over Nederlands als tweede
taal (NT2), die beter benut kan worden in het s(b)o/vso. Daarnaast zijn er signalen,
en dit betreft wel samenwerken bij zorgplicht, waaruit blijkt dat er sprake is van
strategisch gedrag tussen scholen. Volgens de schooldirecteuren uit twee cases
(PO-B, PO-E) zijn er scholen die selecteren aan de poort, bijvoorbeeld door nieuwe
ouders een andere school te adviseren omdat de school onvoldoende menskracht
zou hebben. De schooldirecteur van PO-E vindt het, in het kader van de zorgplicht,
niet acceptabel dat dit gebeurt, maar dat is volgens hem heel moeilijk om aan
collega-directeuren uit te leggen. Eén van de respondenten uit VO-D geeft aan dat
ouders het gevoel hebben dat er scholen zijn die hun zorgplicht proberen te
vermijden, waardoor ouders denken dat zij hun kind niet kunnen aanmelden op
bepaalde scholen, omdat deze scholen vol zitten of niet kunnen omgaan met
bepaalde problematiek.
Geschillen met ouders
In het po hebben alle cases ervaring met conflicten tussen de school en ouders,
maar er is variatie in de intensiteit en frequentie van deze conflicten
Door alle vijf po-cases is er gesproken over conflicten met ouders die zijn
voorgevallen, maar de intensiteit en frequentie van deze conflicten is verschillend.
Door een bestuurder uit PO-A en de directeur van het samenwerkingsverband PO-E
wordt gesproken over ‘shoppende ouders’; ouders die hun kind bij verschillende
scholen uit de regio aanmelden omdat ze ontevreden zijn over (bijvoorbeeld) de
extra ondersteuning die de huidige school biedt. Daarnaast wordt door drie po-cases
(PO-B, PO-C, PO-D) verteld over conflicten die ontstaan als gevolg van
meningsverschillen met ouders. Dit betreft situaties waarin een leerling wordt
verwezen – veelal naar cluster vier onderwijs – en de ouders het hier niet mee eens
zijn. Zo vertellen de orthopedagogen uit PO-B dat ouders het niet eens waren met
het advies van de CTO-leden, vertelt de voorzitter van het bestuur van PO-C dat
ouders weigeren mee te werken aan een onderzoek dat leerkrachten en
hulpverleners inzicht biedt in wat het kind nodig heeft, en vertelt een ib’er uit PO-D
dat ouders die absoluut niet willen dat hun kind naar speciaal onderwijs gaat nog
altijd meer macht hebben dan de schooldirecteur. Een ander voorbeeld van een
conflict met ouders doet zich voor in PO-B, de CTO-leden uit dit
samenwerkingsverband vertellen dat een school denkt dat een moeder haar kind
thuishoudt en het de school niet is gelukt om afspraken te maken met deze moeder
over de terugkeer van haar kind. De samenwerking met de hulpverlening en
wijkteams verloopt in dit proces niet zoals gewenst, vooral omdat er geen
terugkoppeling aan de school wordt gegeven over de gesprekken die de
hulpverleners met moeder voeren, met als argument de privacy.
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Er zijn twee po-cases waarin oudergeschillen zijn uitgelopen tot een conflict waar
externe partijen bij betrokken zijn geraakt. Allereerst vertelt de directeur-bestuurder
van PO-C over een casus waarin de moeder het niet eens was met een verwijzing
naar het speciaal onderwijs omdat ze van mening was dat de school te weinig voor
haar kind had gedaan. Inmiddels heeft het samenwerkingsverband een brief van de
advocaat van de moeder ontvangen, de directeur-bestuurder legt zich erbij neer dat
het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure bij de Geschillencommissie
passend onderwijs (GPO) moet aangaan. Daarnaast vertelt een van de bestuurders
uit PO-E dat ouders tijdens conflicten met een school wel eens een ouderconsulent
inschakelen zodat via hen overleg gevoerd kan worden. De ervaringen van het
bestuur met die consulenten zijn niet positief, volgens hen wordt op deze manier de
kans vergroot dat er ook een conflict met de schoolleiding ontstaat.
In het vo worden er meerdere oorzaken genoemd waardoor ouderconflicten
ontstaan, deze conflicten hebben veelal tot juridisering geleid
Door vier vo-cases (VO-A, VO-C, VO-D, VO-E) is er gesproken over situaties waarin
conflicten met ouders zijn ontstaan, hier worden verschillende oorzaken voor
genoemd. De informanten van VO-C vertellen dat zij een toename in ouderconflicten
zien, en verklaren dit doordat ouders mondiger en kritischer lijken te worden over het
onderwijs dat scholen bieden en de keuzes die worden gemaakt. Een
schooldirecteur uit dit samenwerkingsverband vertelt dat er ouders zijn die de school
als het ware onder een vergrootglas leggen, waardoor de school zich geen enkele
misstap meer kan veroorloven. De ondersteuningscoördinator uit dit
samenwerkingsverband vertelt dat ouders soms uitspraken doen die over de grens
gaan, de psycholoog uit dit samenwerkingsverband vertelt bovendien dat zij
teamleiders kent die zijn verhuisd omdat zij zich niet prettig meer voelden in de buurt
waar bepaalde ouders woonden. In VO-A wordt vooral gesproken over
ouderconflicten als gevolg van ouders die de gesignaleerde problematiek van hun
kind ontkennen en/of het niet eens zijn met de gekozen aanpak (bestuurder,
ondersteuningscoördinator, schooldirecteur). Deze ouders maken dan – met
instemming van de gemeente – zonder de school in te lichten een keuze voor een
ander zorgaanbod. In lijn hiermee wordt in VO-D en VO-E opgemerkt dat er
conflicten ontstaan met ouders wanneer zij niet akkoord gaan met een verwijzing
naar het speciaal onderwijs (Centrum voor Daghulp, begeleiders passend onderwijs,
bestuurder). Vaak zijn dit ouders die (nog) niet willen accepteren dat hun kind niet in
het regulier onderwijs kan meekomen, het komt voor dat ouders hun kind dan op een
andere reguliere school aanmelden.
Door verschillende respondenten uit twee vo-cases (VO-A, VO-C) wordt toegelicht
dat de conflicten met ouders wel eens zijn geëscaleerd, in beide cases heeft dit in
het verleden geleid tot (dreiging met) juridische stappen vanuit ouders. Een
schoolleider uit VO-A vertelt dat er situaties zijn geweest waar ouders een advocaat
bij een conflict betrekken omdat zij het niet eens zijn met de gekozen aanpak, een
bestuurder uit dit samenwerkingsverband noemt dit een zorgelijke ontwikkeling.
Door vier respondenten uit VO-C wordt verteld over ervaringen met ouderconflicten
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die zijn geëscaleerd, dit betreft ouders die dreigen met juridische middelen, een
rechtszaak aangaan of een zaak aanhangig maken bij de GPO.
Thuiszitters
In alle po-cases zijn thuiszitters, maar er is variatie tussen de cases wat betreft het
aantal, de duur en de gehanteerde definitie van ‘thuiszitters’
In PO-A spreekt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband over enkele
thuiszitters, dit betreft leerlingen die volgend schooljaar naar speciaal onderwijs
gaan. Daarnaast meldt de directeur van een sbo-school uit dit
samenwerkingsverband dat er enkele ‘parttimers’ zijn; leerlingen die – in overleg met
de leerplichtambtenaar – niet een volledige dag op school zijn. Bovendien is er
volgens één van de bestuurders een ‘schaduwgroep’ bestaande uit leerlingen die
van onderwijs ontheven zijn (“Iemand heeft gezegd dat ze niet naar school hoeven”),
maar waarvoor het samenwerkingsverband toch goed onderwijs moet regelen.
De directeur-bestuurder geeft aan dat er beleid is gericht op thuiszitters, zo krijgen
enkele leerlingen tijdelijk onderwijs buiten de school en is er intensieve
samenwerking met alle betrokken partijen.
In PO-B zijn er volgens de coördinator van het samenwerkingsverband zes
thuiszitters, waaronder drie nieuwe leerlingen. Bij één van de scholen is er tevens
een kleuter die gedeeltelijk thuiszit, het is de school nog niet gelukt om afspraken te
maken met de ouders van deze leerling. De CTO-leden zien tevens een zorgelijke
lijn van leerlingen die het in cluster vier onderwijs niet redden, op de wachtlijst staan
voor opname in een jeugdzorginstelling, en in de tussentijd een paar dagdelen
onderwijs krijgen in een tijdelijke opvang zoals een zorgboerderij. De CTO-leden
geven aan dat er een maandelijkse ‘Monitor thuiszitters’ is, en er duidelijke regels
zijn voor scholen wat betreft het melden van thuiszitters aan het bestuur en de CTO.
Het beleid is daarnaast gericht op tussenvoorzieningen, zo wordt er een
begeleidingsklas en een deeltijdschool aangeboden waar thuiszitters terecht kunnen.
De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO-C meldt dat er drie
thuiszitters zijn die voldoen aan het criterium ‘verzuim van meer dan vier weken
zonder reden’. De toewijzer vertelt dat er daarnaast leerlingen zijn die al drie tot zes
maanden thuiszitten, waar het samenwerkingsverband geen zicht op heeft. Volgens
het hoofd onderwijs van het bestuur betreft dit met name leerlingen die niet meer
terecht kunnen in het regulier onderwijs en op een wachtlijst staan voor cluster vier
onderwijs.
Volgens de schoolcontactpersoon van PO-D zijn er 40 thuiszitters in dit grote
samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband
meldt echter dat, als de leerlingen met leerplichtontheffing niet worden meegeteld, er
28 thuiszitters zijn. Het samenwerkingsverband heeft een ‘Taskforce thuiszitters’ die
gericht oplossingen zoekt voor leerlingen die 12 tot 16 weken thuiszitten. Daarnaast
is twee derde van de begroting uitgegeven aan maatwerkbudgetten, die er deels op
gericht zijn om thuiszitters te voorkomen.
26

In PO-E zijn er drie thuiszitters, maar er zijn ook thuiszitters die niet gemeld zijn,
aldus de directeur van het samenwerkingsverband. Het gaat met name gaat om
leerlingen die op een wachtlijst staan voor een behandeling bij jeugdzorg (directeur
van samenwerkingsverband) en leerlingen die op een wachtlijst staan voor vso of
speciaal onderwijs en nog wel ingeschreven staan bij hun basisschool, die
‘verborgen thuiszitters’ worden genoemd (één van de bestuurders). Een andere
bestuurder ziet een conflict met ouders als belangrijke oorzaak van thuiszitten.
Ook in de vo-cases zijn er verschillende interpretaties van de term ‘thuiszitters’, bij
alle cases is het beleid gericht op het voorkomen en verminderen van thuiszitters
De directeur van het samenwerkingsverband VO-A vertelt dat er negen thuiszitters
zijn, volgens de definitie ‘langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zonder
alternatief programma’. Er zijn daarnaast drie thuiszitters waarbij sprake is van
absoluut verzuim, dat betreft leerlingen met zeer complexe (externaliserende)
problematiek waarvoor onderwijs niet of nauwelijks haalbaar is. Er zijn 100 leerlingen
die langdurig geoorloofd verzuimen, dit betreft vooral leerlingen die (psychisch) ziek
zijn en/of die (tijdelijk) in een verslavingsinstelling verblijven. De directeur van het
samenwerkingsverband vertelt dat, ondanks het feit dat sommige leerlingen
geoorloofd afwezig zijn, het onderwijsperspectief in gevaar komt wanneer het
ziekteverzuim (zeer) lang duurt, terugkeer naar onderwijs is in sommige gevallen
zelfs bijna onmogelijk. De directeur van het samenwerkingsverband vertelt dat er een
protocol ‘Beleid thuiszitters’ is ontwikkeld. Hierin staat aangegeven hoe en wanneer
scholen thuiszitters moeten melden en welke acties ondernomen moeten worden.
Daarnaast kunnen scholen een beroep doen op ondersteuning door leden van het
Ambulante Begeleiding Schoolteam (ABS) en er is maandelijks een Passend Traject
Overleg (PTO) waar PCL-leden, een beleidsmedewerker, leerplicht en jeugdhulp
complexe casussen kunnen bespreken.
In VO-B zijn er volgens de directeur van het samenwerkingsverband, de Commissie
van Toewijzing (CvT) en één van de bestuurders momenteel acht thuiszitters.
Deze bestuurder verwacht echter dat het aantal thuiszitters in de toekomst wellicht
zal toenemen wegens bezuinigingen. Een andere bestuurder vertelt echter dat er
veel leerlingen zijn met een ontheffing van de leerplicht. Het beleid gericht op
thuiszitters bestaat uit het registreren van thuiszitters van scholen en leerplicht
(directeur samenwerkingsverband), het aanbod van de één-op- één klas ‘Onderwijs
aan de keukentafel’ (bestuurder), ondersteuning door middel van de Pluspunten, en
tussenvoorzieningen (dienst Ondersteuning en Expertise).
De directie van het samenwerkingsverband VO-C geeft aan dat er 31 thuiszitters
zijn. Dit aantal bestaat uit 9 leerlingen waarbij sprake is van absoluut verzuim, 17
leerlingen waarbij sprake is van langdurig relatief verzuim (‘thuiszitters’) en 5
leerlingen die zijn vrijgesteld van leerplicht. Uit een onderzoek uitgevoerd door de
ondersteuningscoördinatoren van de scholen blijkt dat er drie typen thuiszitters zijn te
onderscheiden, namelijk leerlingen die psychisch belast zijn, leerlingen die zelf niet
naar school willen of waarvan de ouders hen van school onthouden, en een grote
groep leerlingen tussen de 16 en 18 jaar die een burn-out hebben doordat ze
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overbelast zijn, te veel eisen aan zichzelf stellen en/of de ouders te veel eisen aan
hun stellen. Een aantal ECT’ers geven aan dat de wachtlijsten in jeugdzorg de kans
op thuiszitten vergroot. De directie van het samenwerkingsverband legt uit dat het
beleid gericht is op het systematisch, structureel en cyclisch monitoren van
thuiszitters door middel van onderzoek en interventies, in samenwerking met de
Onderwijsinspectie, leerplicht en het Verzuimloket Rebound. Daarnaast geeft de
teamleder van één van de scholen aan dat het Orthopedagogisch Didactisch
Centrum (OPDC) samen met jeugdzorg een pilot heeft gericht op het sneller
aanpakken van thuiszitters, door zonder een diagnose-traject binnen twee weken
een behandeling te starten.
In samenwerkingsverband VO-D waren er in 2017 volgens de directeur 25
thuiszitters in de ene regio en 20 in de andere regio. In 2018 was dit aantal echter
gegroeid naar 40 thuiszitters in beide locaties. Dit betreft volgens de directeur
voornamelijk leerlingen met psychiatrische problemen, een grote achterstand in de
ontwikkeling, of leerlingen die op een wachtlijst staan. Een knelpunt bij thuiszitters
wat zowel door de CTO-leden als een schoolleider naar voren wordt gebracht, is dat
naarmate er meer partijen om de tafel zitten bij een zorgoverleg, er minder
verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor een bepaalde leerling. In de vso-school in
dit samenwerkingsverband is sprake van vijf thuiszitters, dit betreft leerlingen die
tijdens de basisschool al verzuimden en toen zijn overgestapt naar deze school.
De thuiszitters uit de reguliere scholen in dit samenwerkingsverband betreffen
voornamelijk leerlingen met psychische problemen. In het geval van thuiszitters
onderhoudt de school nauwe contacten met de jeugdarts, behandelaar en het Team
jeugd, die advies geven voor behandeling en onderwijs. Daarnaast gebruiken de
reguliere scholen de Maatwerkplaats om thuiszitters te helpen weer in te stromen.
Het samenwerkingsverband VO-E kent volgens het schoolondersteuningsteam (sot)
tussen de 110 tot 160 leerlingen die thuiszitten, dit aantal betreft zowel absoluut
verzuim als langdurig relatief verzuim en wordt elke drie maanden opgevraagd bij
zowel de scholen als gemeente. De thuiszitters in het vso zijn vooral leerlingen
waarvan de ouders niet willen dat de leerling naar een ander cluster gaat. Ook de
directeur van het samenwerkingsverband erkent een conflict tussen de school en de
ouders als oorzaak van thuiszitters. Hij benoemt ook andere oorzaken, namelijk
leerlingen die wachten op jeugdhulp, leerlingen die niet te motiveren zijn, en
zogeheten ‘spookthuiszitters’: in een grote stad kan het zo zijn dat een leerling
ineens verhuisd is, en door hun ouders niet zijn uitgeschreven bij de school of de
gemeente. Om het aantal thuiszitters te verminderen, zijn door het
samenwerkingsverband verschillende programma’s ontwikkeld, vertelt één van de
bestuurders. Samenwerking speelt een grote rol in het aanpakken van thuiszitters;
onlangs hebben de directeur van het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en
de gemeente (vertegenwoordigd door de leerplichtambtenaar) met elkaar afgestemd
wat ze van elkaar verwachten, en vindt er regelmatig een overleg plaats tussen het
samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de scholen.
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Doorzettingsmacht
Een meerderheid van de cases heeft doorzettingsmacht geregeld, slechts een
minderheid heeft hier in het verleden gebruik van gemaakt
Binnen vier po-cases (PO-A, PO-B, PO-C, PO-E) en drie vo-cases (VO-A, VO-D,
VO-E) is bepaald wie de doorzettingsmacht heeft, en in twee vo-cases (VO-B, VO-C)
is geen doorzettingsmacht geregeld. Vanuit één po-case (PO-D) klinken
verschillende geluiden over of er wel of geen doorzettingsmacht is; de directeurbestuurder van het samenwerkingsverband vertelt dat formeel doorzettingsmacht
niet bestaat, maar volgens de voorzitter van het samenwerkingsverband en tevens
de bestuurder van het grootste schoolbestuur heeft het schoolbestuur
doorzettingsmacht, en volgens de locatieleider van het speciaal onderwijs heeft de
Taskforce thuiszitters van het samenwerkingsverband doorzettingsmacht.
In drie po-cases (PO-A, PO-C, PO-E) en twee vo-cases (VO-A, VO-D) heeft (de
directie van) het samenwerkingsverband de doorzettingsmacht. In PO-B heeft de
voorzitter van de CTO met de directie van het samenwerkingsverband
doorzettingsmacht. In VO-E is de doorzettingsmacht collectief geregeld in de vorm
van een plaatsingstafel, de (gemandateerde) vertegenwoordigers van de scholen
zitten daarbij net zolang aan tafel totdat verwijderde leerlingen en zij-instromers
geplaatst zijn. Wanneer een leerling op deze manier niet geplaatst kan worden, is er
echter geen partij die het laatste woord/een doorslaggevende stem heeft.
Twee po-cases (PO-A, PO-B) en een vo-case (VO-C) geven aan dat er nooit gebruik
is gemaakt van de doorzettingsmacht. Drie vo-cases (VO-A, VO-D, VO-E) geven aan
dat er wel gebruik is gemaakt van de doorzettingsmacht. Zo heeft de directeur van
VO-D zijn doorzettingsmacht gebruikt in situaties waarin een school een leerling niet
wilde aannemen om redenen die volgens hem niet geldig zijn, bijvoorbeeld door te
zeggen dat de school vol zit terwijl dat niet zo is.
Samenvattend
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In de meeste cases worden positieve ervaringen gemeld met de naleving van
de zorgplicht. Deze geluiden komen echter voornamelijk vanuit het niveau
van de samenwerkingsverbanden, zoals de directeur en bestuurders. Op veel
plaatsen zijn er niettemin voorbeelden waarin het niet goed loopt, hetzij
doordat scholen de zorgplicht proberen te ontwijken hetzij door complexe
(externaliserende) problematiek bij leerlingen waarbij ook sprake is van
verstoorde gezinssituaties. In enkele gevallen leiden de ervaren
belemmeringen tot incidenten waarbij leerlingen niet geplaatst worden op een
school en er vervolgens geen passend alternatief is gezocht voor deze
leerlingen.
De ervaringen met samenwerking tussen scholen gericht op het naleven van
de zorgplicht zijn wisselend. Soms ervaart men dat de samenwerking op
wijkniveau steeds beter gaat en de scholen intensiever contact met elkaar
hebben over de plaatsing van leerlingen, maar op andere plaatsen zijn er juist







30

negatieve ervaringen, zoals te weinig uitwisseling van kennis tussen het
regulier onderwijs en s(b)o/vso.
Bijna alle cases hebben ervaring met conflicten met ouders, maar de
intensiteit en frequentie van deze conflicten is verschillend. In dit kader wordt
gesproken over ‘shoppende ouders’, en over conflicten die ontstaan wanneer
een leerling wordt verwezen naar speciaal – veelal cluster vier – onderwijs en
de ouders het hier niet mee eens zijn. Een minderheid van de cases meldt
gevallen waarin geschillen met ouders zijn uitgelopen op een conflict waar
externe partijen bij betrokken zijn geraakt.
In alle po- en vo-cases zijn thuiszitters, maar er is variatie tussen de cases
wat betreft het aantal, de duur en de gehanteerde definitie van ‘thuiszitters’.
Er is overal beleid gericht op thuiszitters, zo krijgen enkele leerlingen tijdelijk
onderwijs buiten de school en is er intensieve samenwerking met alle
betrokken partijen.
In de meeste cases is bepaald wie de doorzettingsmacht heeft, in twee cases
is geen doorzettingsmacht geregeld. Daarnaast klinken er vanuit één case
wisselende geluiden over of er wel of geen doorzettingsmacht is. Daar waar
doorzettingsmacht bestaat, wordt die in de helft van de gevallen niet gebruikt
(niet nodig geweest).

5. Toewijzing en basisondersteuning
Verwijzingen naar het s(b)o/vso
Het aantal leerlingen in het s(b)o/vso groeit
Ondanks de invoering van passend onderwijs, wordt door vier po-cases (PO-A, POC, PO-D, PO-E) en drie vo-cases (VO-A, VO-C, VO-E) benadrukt dat het aantal
leerlingen in het s(b)o/vso groeit. De groei heeft enerzijds te maken met een
toename van het aantal verwijzingen naar het s(b)o/vso (bestuurder PO-E, directie
samenwerkingsverband VO-E) en anderzijds met het feit dat het vaak niet mogelijk is
om leerlingen uit het s(b)o/vso terug te plaatsen in het regulier onderwijs (voorzitter
Commissie van Deskundigen VO-E). Maar ook bij PO-D, waar dit schooljaar een
grote hoeveelheid terugplaatsingen waren, is volgens de directeur-bestuurder van
het samenwerkingsverband het aantal leerlingen in het s(b)o niet afgenomen. Als
gevolg van het groeiende aantal aanmeldingen wordt door acht cases (PO-B, PO-C,
PO-D, PO-E, VO-A, VO-B, VO-C, VO-E) gesproken over lange wachtlijsten voor het
s(b)o/vso of voor een specifieke hulpklas, en wordt door de directie van het
samenwerkingsverband en informanten van twee scholen uit VO-C benadrukt dat het
vso op een aantal fronten volledig ‘dicht’ zit. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen
passend onderwijs ontvangen, wat door respondenten als een ‘nijpend probleem’
wordt ervaren (zie ook vorige hoofdstuk, ervaringen met thuiszitters). Bovendien
wordt in drie cases (PO-D, VO-D, VO-E) opgemerkt dat in het s(b)o/vso het aantal
leerlingen met steeds ernstigere problematiek groeit. Doordat leerlingen vanuit het
regulier onderwijs op steeds latere leeftijd worden verwezen, hebben deze leerlingen
in het v(s)o meer intensieve begeleiding nodig, aldus de bestuurders van VO-D.
Hoewel er bij een meerderheid van de cases sprake is van een groeiend
leerlingenaantal, wordt door twee po-cases (PO-B, PO-C) en één vo-case (VO-B)
opgemerkt dat er een daling van het aantal leerlingen zichtbaar is in het s(b)o/vso.
Er worden door de respondenten verschillende oorzaken genoemd van de groei van
het leerlingenaantal in het s(b)o/vso. Allereerst wordt door twee po-cases (PO-C,
PO-E) en twee vo-cases (VO-C, VO-D) gesproken over handelingsverlegenheid van
leraren, waardoor zij eerder een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.
Ten tweede wordt volgens respondenten in drie cases (PO-A- PO-D, VO-E) de
problematiek van leerlingen steeds zwaarder, waardoor meer verwijzingen nodig zijn.
Dit betreft voornamelijk leerlingen met problematiek behorend bij cluster vier, maar
ook de combinatie van problematiek behorend bij cluster drie en vier bij leerlingen
blijkt ingewikkeld te zijn. Tot slot noemt een bestuurder van PO-E oorzaken als een
achterblijvende ontwikkeling in de capaciteiten van leraren en een ontwikkeling in de
samenleving waardoor er meer kinderen lijken te zijn met een
ondersteuningsbehoefte.
Het beleid is gericht op het verminderen van het leerlingenaantal in het s(b)o/vso
Om de groei van het leerlingenaantal in speciaal (basis)onderwijs te beperken, wordt
door de samenwerkingsverbanden ingezet op het verminderen van de instroom naar
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- en het bevorderen van de uitstroom uit - het s(b)o/vso. Om de instroom te
verminderen, worden verschillende - al dan niet financiële - prikkels ingezet. Zo werd
door PO-E in het verleden een bekostigingssystematiek ingevoerd, waardoor het
bedrag dat scholen moeten betalen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs
dubbel zo groot is als het bedrag voor een verwijzing naar het sbo. Hoewel de
directeur van dit samenwerkingsverband beschrijft dat het leerlingenaantal in het sbo
sterk daalt, vertellen de bestuurders van dit samenwerkingsverband juist dat het
leerlingenaantal in het sbo én speciaal onderwijs groeit en de prognose is dat dit zal
blijven groeien. Om de instroom te verminderen, wordt daarnaast door één po-case
(PO-C) en alle vijf vo-cases gebruik gemaakt van tussenvoorzieningen. Zo maakt
VO-E gebruik van het ‘FlexCollege’, een bovenschoolse voorziening die functioneert
als schakel tussen het regulier voortgezet onderwijs en het vso, en maakt VO-D
gebruik van ‘breder schakelen’, wat betekent dat leerlingen na het basisonderwijs in
principe geen TLV voor het vso meer krijgen, maar een schakelvoorziening volgen
wat hen helpt om gemakkelijker terug te schakelen naar het regulier voortgezet
onderwijs.
Om de uitstroom uit het s(b)o/vso te bevorderen, zeggen respondenten in twee pocases (PO-A, PO-B) en twee vo-cases (VO-A, VO-E) dat zij ernaar streven om
leerlingen zo snel mogelijk terug te plaatsen naar het regulier onderwijs. In drie
cases (PO-A, PO-B, VO-A) wordt een project opgezet dat onderzoekt hoe kinderen
teruggeplaatst kunnen worden naar het regulier onderwijs. De directeur van het
samenwerkingsverband VO-A vertelt echter dat er door de werkgroep is
geconcludeerd dat terugplaatsingen vanuit het vso naar het regulier voortgezet
onderwijs al plaatsvinden in situaties waarin dat mogelijk was, en (financiële)
stimulaties naar verwachting niet tot een toename van terugplaatsingen zal leiden.
Over het verloop van het aantal terugplaatsingen klinken verschillende geluiden: een
bestuurder van VO-E geeft aan dat terugkeer van v(s)o-leerlingen naar regulier
voortgezet onderwijs vrijwel niet voorkomt, terwijl de bestuurder van PO-A aangeeft
dat terugplaatsingen van s(b)o leerlingen naar regulier onderwijs dit schooljaar op
gang beginnen te komen.
Om leerlingen zo snel mogelijk terug te plaatsen naar het regulier onderwijs, is bij
drie cases (PO-A, PO-B, VO-D) sprake van beleid dat is gericht op de tijdelijkheid
van plaatsing in het s(b)o. Zo benadrukt de Commissie Toewijzing Ondersteuning
(CTO) van PO-B dat een TLV in principe altijd tijdelijk is en alleen geldig is tot het
eind van de basisschoolperiode als het vanaf het begin al duidelijk is dat een leerling
niet zal kunnen terugkeren naar het regulier onderwijs. In het ondersteuningsplan
van PO-A wordt dan ook benadrukt dat, afhankelijk van de problematiek en de
behoeften van ouders, de duur van de TLV’s varieert van één tot maximaal vijf jaar.
Om tijdelijke verwijzingen nog meer te stimuleren, zouden scholen volgens een
bestuurder van PO-B beloond moeten worden wanneer een leerling vanuit het
speciaal onderwijs terugkeert naar het regulier onderwijs. De CTO van VO-D merkt
op dat het beleid zijn vruchten afwerpt; er is sprake van een verandering in mindset
bij scholen, waardoor er meer ruimte is om te verkennen of verwijzingen naar het vso
tijdelijk zijn.
32

Verschillende opvattingen over het verwijzen naar het s(b)o/vso
Over de wenselijkheid van het verwijzen van leerlingen naar het s(b)o/vso, klinken
verschillende geluiden, dit hangt samen met de vereveningsopdracht. Daar waar
negatieve verevening aan de orde is heeft men te maken met een dilemma. Er wordt
enerzijds naar gestreefd om de vereveningsopdracht te behalen (zo min mogelijk
verwijzingen), anderzijds vindt men dat de orthopedagogische behoeften van een
leerling voorop moeten staan. Zo vindt de directeur van het samenwerkingsverband
VO-A het belangrijk dat TLV’s voor vso worden afgegeven “wanneer dat voor een
leerling het beste alternatief op passend onderwijs is”, terwijl anderen het vooral
belangrijk vinden om de focus te leggen op wat de reguliere school zelf te bieden
heeft, zodat - indien sprake is van een negatieve verevening - het aantal
verwijzingen naar speciaal onderwijs tot een minimum beperkt wordt. Deze afweging
leidt ertoe dat enkele respondenten hun werk wel eens als conflicterend ervaren.
Volgens de ib’ers van drie po-cases (PO-B, PO-C, PO-D) worden leerlingen met
ernstige problematiek te vaak niet verwezen, waardoor leerlingen te lang in het
regulier onderwijs blijven. In lijn hiermee vertelt de CTO van PO-B: “Een klein aantal
van de kinderen is ten onrechte ‘vastgehouden’ en had verwezen moeten worden”.
Het gaat hier echter niet in alle drie gevallen om een case met negatieve verevening.
Toewijzing van extra ondersteuning
Met name in het voortgezet onderwijs zijn er wijzigingen in de toewijzingsprocedures
In alle vijf vo-cases is sprake van één of meerdere wijziging(en) in de
toewijzingsprocedures.
In VO-A gaat het, in tegenstelling tot de andere vo-samenwerkingsverbanden, echter
meer om een ontwikkeling; de procedures van dit samenwerkingsverband zijn
inhoudelijk niet veranderd, maar de procedures zijn wel gedigitaliseerd (zie paragraaf
‘Bureaucratie’).
In VO-B zijn er drie (toekomstige) wijzigingen in de toewijzingsprocedures, die sterk
worden beïnvloed door de negatieve vereveningsopdracht, die al langere tijd een
grote rol speelt binnen dit samenwerkingsverband. Allereerst verwacht de directie
van het samenwerkingsverband dat het financieel gezien niet langer mogelijk is om
de tussenvoorzieningen in de huidige omvang te blijven handhaven. Over het wel of
niet doorzetten van de tussenvoorzieningen zijn de meningen verdeeld. Waar de
ondersteuners vanuit de dienst Ondersteuning en Expertise de tussenvoorzieningen
een meerwaarde vinden, is een aantal bestuurders van mening dat niet alle
tussenvoorzieningen nodig zijn, en enkele wellicht ondergebracht kunnen worden in
het regulier of speciaal onderwijs. De Commissie van Toewijzing (CvT) vindt dat,
zolang de tussenvoorzieningen blijven bestaan, scholen niet voldoende ‘gedwongen’
worden om passend onderwijs te bieden. Een tweede wijziging - die eveneens onder
druk staat door de vereveningsopdracht - betreft de maatwerktrajecten. Het bestuur
gaat alle schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) bekijken om te bepalen of er sprake
is van een dekkend aanbod. Wanneer dit niet het geval is, zullen leerlingen die dat
nodig hebben een maatwerktraject aangeboden krijgen. Het bestuur verwacht echter
dat er geen budget is om dit te realiseren; het begrote bedrag is namelijk te klein om
33

deze trajecten aan te bieden. Een derde wijziging betreft de rol van de CvT; naast de
TLV-aanvragen beoordelen zij vaker aanvragen voor de tussenvoorzieningen, maar
als gevolg van opting out beoordelen zij steeds minder aanvragen voor
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) (zie thema-analyse ‘Toewijzing’ uit de
tweede ronde).
In VO-C is er slechts één wijziging in de toewijzingsprocedures, wat door het
samenwerkingsverband als een ‘verfijning van het beleid’ wordt omgeschreven.
De orthopedagoog/psycholoog was voorheen in de basisondersteuning opgenomen,
maar sinds de verfijning worden de middelen voor bekostiging hiervan volledig onder
de extra bekostiging verantwoord.
In VO-D zijn er meerdere wijzigingen in de toewijzingsprocedures, waarvan het
merendeel zich afspeelt rond de CTO. De eerste verandering betreft de rol van de
CTO in de verwijzingsprocedures. Om te besluiten of een arrangement of TLV wordt
toegekend, voert de CTO voortaan een gesprek met de school, ouders en eventuele
andere partners zoals de gemeente en zorg. Hiermee heeft de CTO een andere rol
gekregen, namelijk de rol van interactie tijdens gesprekken in plaats van
dossierbeoordeling. Ten tweede is er besloten om de CTO te debureaucratiseren,
waardoor in de verwijzingsprocedures de gesprekken over de behoeften van
leerlingen centraal staan in plaats van de leerlingdossiers. De reden voor deze
wijziging is dat er te veel focus lag op het volledig invullen van het dossier, wat als
gevolg had dat er meer aandacht was voor wat leerlingen niet kunnen en minder
voor datgene wat leerlingen nodig hebben. Ten derde wordt in de toekomst de
onafhankelijkheid van de CTO gewaarborgd, in reactie op een uitspraak van de
Geschillencommissie. Dit zal worden gerealiseerd door twee CTO-leden die geen
link hebben met de schoolbesturen te werven uit zorg- en jeugdhulpinstanties.
Een voordeel hiervan is dat de nieuwe CTO-leden door hun achtergrond de
aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en het maatschappelijk veld mogelijk kunnen
versterken. Een nadeel is dat de experts die in het speciaal onderwijs werken niet
meer in aanmerking komen voor de CTO, waardoor hun kennis minder benut kan
worden. Ten vierde wordt het traject ‘breder schakelen’ ingezet, met als doel het
leerlingenaantal in het vso terug te dringen. Dit traject bleek een succes, waardoor
de huidige schakelvoorziening wordt doorontwikkeld naar een brede
schakelvoorziening.
In VO-E komt de huidige procedure voor toewijzing van extra ondersteuning te
vervallen en wordt vervangen door een nieuw model. In de toekomst hoeven scholen
niet langer zelf aanvragen te doen, maar wordt het geld onder alle scholen volgens
een nieuw ontwikkelde verdeelsleutel verdeeld. Met gebruik van deze verdeelsleutel
wordt het bedrag voor extra ondersteuning per school vooraf bepaald. Volgens het
schoolondersteuningsteam (sot) is dit nieuwe model transparanter, rechtvaardiger,
doelmatiger en effectiever dan het vorige model.
In het primair onderwijs zijn er enkele wijzigingen in de toewijzingsprocedures
In de helft van de po-cases is er sprake van één of meerdere wijziging(en) in de
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toewijzingsprocedures. Door PO-A wordt benoemd dat er geen wijzigingen zijn en
met PO-D is niet gesproken over wijzigingen. In PO-B is wel sprake van wijzigingen,
dit betreft met name een versoepeling van de toewijzingsprocedures. Allereerst is er
een soepelere route gekomen voor het ontvangen van een indicatiestelling voor het
Centrum voor Daghulp (CvD). Voorheen moesten ouders naar de gemeente, maar
nu neemt de gemeente het advies van de CTO over als deze een plaatsing
adviseert. Een tweede versoepeling betreft de aanvraag voor een arrangement.
Voorheen moesten scholen eerst hun budget opmaken voordat ze een arrangement
konden aanvragen, maar nu mag het Ondersteuningsteam (OT) ook een
arrangement aanvragen bij het Ondersteuningsteam Scholengroepen (OTG)
wanneer ze verwachten dat een leerling in de toekomst extra begeleiding nodig heeft
en de kosten hiervan boven het budget uit zullen komen. Tot slot geeft een
bestuurder van dit samenwerkingsverband aan dat het onderscheid tussen de basisen extra ondersteuning bij de start van passend onderwijs vooral financieel gedreven
was, maar dit gedurende de wijzigingen in de toewijzingsprocedures langzamerhand
steeds inhoudelijker wordt.
Waar in PO-B een versoepeling plaatsvindt, is er in PO-E juist sprake van een
verscherping van de toewijzingsprocedures. Zo geeft de directeur van dit
samenwerkingsverband aan dat er in het nieuwe ondersteuningsplan voor is
gekozen om de basisondersteuning tot een hoger niveau te tillen. In het vorige
ondersteuningsplan was geld het sturingsmiddel, maar voortaan wordt de
basisondersteuning als instrument ingezet. Daarnaast heeft een externe deskundige
een kritische analyse gemaakt van het functioneren van het Loket, dat voor dit
samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de toewijzingsprocedures. Hier is
een advies uitgekomen, waarin staat dat het Loket meer in hoofdlijnen moet werken,
minder bureaucratisch moet zijn en meer vanuit vertrouwen in plaats vanuit
wantrouwen moet werken. Dit heeft tot verschillende ontwikkelingen geleid; in de
toekomst zal het Loket meer schoolnabij gaan werken, waarbij één
vertegenwoordiger van het Loket naar scholen toe gaat, en de adviezen worden
momenteel verwerkt in het nieuwe ondersteuningsplan. Tevens zijn er veranderingen
doorgevoerd in de toewijzingsprocedures in het digitale systeem (O&O) dat wordt
gehanteerd. Dit betekent onder meer dat de procedure om verlengingen aan te
vragen is verkort, doordat het Ontwikkelingsperspectief (OPP) een centrale rol zal
krijgen. Deze wijziging leidt tot enige weerstand bij de medewerkers van het Loket,
vanwege onvrede met de inhoud van de OPP’s.
Tot slot zijn er in PO-C geen wijzigingen, maar - net als bij PO-B - wel enkele
verscherpingen in de toewijzingsprocedures. De voorzitter van de
toewijzingscommissie ziet dat er een ontwikkeling is naar een strengere benadering.
Om in aanmerking te komen voor een arrangement, moeten scholen duidelijk in
kaart brengen wat de onderwijsbehoeften van leerlingen zijn en kunnen aantonen dat
hun inzet ook daadwerkelijk aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast
is de procedure rond de aanvraag van een arrangement (BBA) voor leerlingen met
dyslexie verscherpt. Het samenwerkingsverband heeft namelijk een extra
ondersteuningsniveau ingebouwd: pas als na minstens 20 weken één-op-één
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remedial teaching didactische resistentie kan worden aangetoond, kunnen leerlingen
in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek.
Bureaucratie
Signalen over veel en/of toegenomen bureaucratie uit alle niveaus van de cases
Het thema ‘bureaucratie’ is door alle po- en vo-cases ter sprake gebracht, maar over
de mate waarin bureaucratie wordt ervaren, klinken verschillende geluiden; binnen
elke case zijn er respondenten die weinig bureaucratie ervaren en respondenten die
veel bureaucratie ervaren. De signalen over ervaren (toegenomen) bureaucratie
komen van respondenten uit alle niveaus, namelijk - in volgorde van meest naar
minst - acht directeuren van scholen, zes ib’ers, vijf directeuren/bestuurders van
samenwerkingsverbanden, één schoolpsycholoog, één onderwijsconsulent, één lid
van de Onderwijs Consument Organisatie (OCO), één lid van de CTO, één lid van de
CvT, en één lid van het sot. In het geval van directeuren/bestuurders van
samenwerkingsverbanden is het zo dat zij niet per se zelf bureaucratie ervaren, maar
vertellen dat zij de bureaucratie die door scholen wordt ervaren erkennen. Door vier
po-cases (PO-A, PO-B, PO-D, PO-E) en drie vo-cases (VO-A, VO-C, VO-E) wordt
expliciet benadrukt dat de ervaren bureaucratie deels te wijten is aan de toewijzingsen verwijzingsprocedures, met name het de procedures voor het aanvragen van
TLV’s. Zo vinden deze respondenten dat de procedures omslachtig zijn en
eenvoudiger zouden kunnen. Andere ervaringen met bureaucratie betreffen onder
andere het opnieuw aanvragen van middelen (PO-D), invullen van de OPP’s (PO-C),
bijhouden van het leerlingvolgsysteem (PO-B), leggen van contact met de CTO (POB) en druk vanuit de Inspectie van het Onderwijs (PO-A).
Signalen over weinig en/of verminderde bureaucratie vooral vanuit de
samenwerkingsverbanden
Er zijn ook signalen waaruit blijkt dat er weinig en/of een vermindering van
bureaucratie wordt ervaren. Een meerderheid van deze signalen komt vanuit de
directie/het bestuur van de samenwerkingsverbanden (55%), een kleinere
hoeveelheid vanuit de scholen (22%) en daarnaast vanuit één lid van de Permanente
Commissie Leerlingenzorg (PCL), één lid van de CvT, één
ondersteuningscoördinator en één consulent van het sot. Door vier cases (PO-A,
PO-C, PO-D, VO-A, VO-C) wordt gesproken over een vermindering van de
bureaucratie dankzij de invoering van een nieuw digitaal systeem. Echter, door ib’ers
van PO-D wordt de invoering van het nieuwe digitale systeem juist ervaren als een
reden voor zowel afname als toename van bureaucratie; enerzijds wordt het proces
om aanvragen te doen bij het samenwerkingsverband versneld door de
automatisering, anderzijds vraagt het van scholen dat zij bij iedere vorm van contact
met het samenwerkingsverband eerst een aanvraag in het systeem doorvoeren.
Andere oorzaken waardoor respondenten weinig bureaucratie ervaren, betreffen
onder andere de aanvragen van TLV’s (PO-B, PO-C, PO-D, VO-C), begeleiding voor
scholen door expertisecentra bij de aanvragen (PO-C), vereenvoudiging van het
persoonlijk ontwikkelingsplan (PO-A, PO-C), invoering van opting out (VO-B), een
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afgebouwde rol van de Commissie van Advies (VO-C) en een pilot van een nieuwe
verdeling van middelen (VO-E).
Door respondenten uit vijf cases wordt benadrukt dat bureaucratische werkwijzen
voordelen scheppen; volgens hen leidt bureaucratie tot een systeem dat transparant
(PO-A), rechtvaardig en duidelijk (PO-A, VO-A) is, wat leraren bewust maakt van de
ontwikkelingen die zich afspelen binnen de school (VO-C, VO-D). Daarnaast wordt
door respondenten uit vier cases (PO-B, PO-C, VO-A, VO-E) uitgelegd dat, wanneer
leraren bureaucratie ervaren, dit een gevolg kan zijn van een inefficiënte
administratie. De ib’er van PO-C zegt hierover: “Dat wat in het hoofd van een
leerkracht zit, moet ook op papier staan”. Wanneer de administratie van leraren
(zoals het bijhouden van het OPP en/of LVS) niet compleet of actueel is, kan dit
hetgeen zijn wat tot hogere administratieve lasten leidt. Volgens de voorzitter van de
PCL van VO-A zijn de klachten van scholen over de mate waarin procedures
tijdrovend zijn dan ook ‘overdreven’.
Ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
Enkele veranderingen in de procedures rondom de OPP’s
Door twee cases (PO-D, PO-E, VO-C) wordt gesproken over veranderingen in de
procedures rondom de OPP’s, in de meeste gevallen betreft dit een vergrote rol van
de OPP’s. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO-D heeft
besloten dat er geen maatwerkarrangementen meer worden afgegeven zonder een
OPP, in reactie op een toename van het aantal aanvragen voor
maatwerkarrangementen. Daarnaast is dit samenwerkingsverband overgegaan op
een digitaal systeem, waardoor scholen voor elke vraag aan het
samenwerkingsverband eerst een OPP dienen te maken. In PO-E krijgen de OPP’s
een grotere rol in het digitale systeem, met name in het aanvragen van TLV’s. De
directeur van dit samenwerkingsverband legt uit dat, wanneer scholen de OPP’s op
orde hebben, een groot deel van het werk van bijvoorbeeld de herbeoordeling van
TLV’s al gedaan is. De laatste twee veranderingen betreffen VO-C. Allereerst zijn
door het samenwerkingsverband visitaties en leertafels opgezet met als doel de
samenhang van de OPP’s verder te ontwikkelen, naar aanleiding van een advies van
twee leden van het Expertise- en Consultatieteam (ECT) waaruit naar voren kwam
dat het voor scholen nog onduidelijk was wat onder de basis- en extra ondersteuning
valt. Daarnaast worden scholen uit dit samenwerkingsverband grotendeels bekostigd
op basis van een ‘OPP-financiering’. Scholen dienen - onder verantwoordelijkheid
van een orthopedagoog - een begroting in te dienen die past bij een schatting van
het aantal OPP’s dat zij dat schooljaar indienen, en op basis hiervan ontvangen zij
financiering vanuit het samenwerkingsverband.
Opvattingen over de OPP’s: enkele positieve ervaringen, vooral negatieve
ervaringen
Er worden door twee po-cases (PO-B, PO-C) positieve ervaringen geuit met het
werken met OPP’s. Allereerst vertelt de teamleider van een cluster drie school uit
PO-C dat het OPP ertoe leidt dat er door scholen hogere doelen worden gesteld.
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Ten tweede merkt de casemanager van dit samenwerkingsverband op dat er door
leerkrachten meer begrip ontstaat voor de OPP’s, omdat zij zich realiseren dat een
slordige administratie tot een mismatch kan leiden in de aanvraag van TLV’s. Een
derde positieve ervaring komt vanuit een ib’er van PO-B; zij vindt dat dossiervorming
– zoals het bijhouden van de OPP’s - de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijker
maakt.
Vanuit vijf cases (PO-B, PO-C, PO-E, VO-C, VO-E) klinken negatieve geluiden over
het werken met de OPP’s. Een ib’er van PO-C geeft aan dat “de haren van veel
leerkrachten overeind gaan staan bij een OPP-formulier”, omdat zij dit als een hoge
administratieve last ervaren. De medewerkers van het Loket van PO-E uiten vooral
onvrede over de inhoud van de OPP’s; zij zien namelijk dat de OPP’s vaak niet
actueel zijn, er vooral didactische doelen worden gesteld in plaats van sociaalemotionele doelen, en er vooral algemene doelen worden benoemd in plaats van
concrete gewenste opbrengsten. Een ib’er van PO-B benadrukt dat het bijhouden
van de OPP’s meer tijd kost dan de oudere procedure (het aanvragen van
‘rugzakjes’). Volgens een rector, zorgcoördinator en orthopedagoog van VO-C zijn
de kaders voor het opstellen en aanvragen van de OPP’s nog onvoldoende duidelijk,
met name de eisen voordat een OPP opgesteld kan worden. Bovendien brengt
volgens diezelfde zorgcoördinator en orthopedagoog de financiering op basis van de
OPP’s zoals beschreven in de vorige paragraaf risico’s met zich mee; in hun ogen
moeten de OPP’s geschreven worden met het oog op het toekomstperspectief van
de leerlingen en niet om de financiering te onderbouwen. Een laatste negatieve
ervaring komt vanuit een school uit VO-E , daar wordt opgemerkt dat de
verantwoording voor extra ondersteuning met de OPP’s nog lastig is, het gaat hier
met name om het plaatsen van de OPP’s in een systeem zoals Magister. In lijn
hiermee vertelt de CvD dat er steeds meer van scholen gevraagd wordt; docenten
die niet geleerd hebben om een OPP te schrijven, zijn hier lang mee bezig.
Samenvattend
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Ondanks de invoering van passend onderwijs, wordt door vier po-cases en
drie vo-cases benadrukt dat het leerlingenaantal in het s(b)o/vso groeit. De
oorzaak hiervan ligt enerzijds in een toename van het aantal verwijzingen
naar het s(b)o/vso, en anderzijds in het feit dat het vaak niet mogelijk is om
leerlingen uit het s(b)o/vso terug te plaatsen in het regulier onderwijs.
Door drie cases wordt opgemerkt dat in het s(b)o/vso het aantal leerlingen
met steeds ernstiger problematiek groeit, doordat zij pas op latere leeftijd - en
dus met zwaarder geachte problematiek - worden verwezen.
De groei van het leerlingenaantal in het s(b)o/vso leidt tot wachtlijsten voor
het s(b)o/vso en tot scholen die volledig ‘dicht’ zitten.
Om de groei van het leerlingenaantal te beperken, wordt door de
samenwerkingsverbanden ingezet op het verminderen van de instroom naar en het bevorderen van de uitstroom uit - het s(b)o/vso. Om de instroom te
verminderen, worden (financiële) prikkels en tussenvoorzieningen ingezet.
Om de uitstroom te bevorderen, wordt ernaar gestreefd om leerlingen zo snel
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mogelijk terug te plaatsen in het regulier onderwijs, onder meer door beleid
wat is gericht op de tijdelijkheid van plaatsing.
In de helft van de po-cases is er sprake van één of meerdere wijziging(en) in
de toewijzingsprocedures. Waar bij één case juist sprake is van een
versoepeling van de procedures, is bij twee andere cases juist sprake van
een verscherping van de procedures.
In alle vo-cases is sprake van één of meerdere wijziging(en) in de
toewijzingsprocedures. Bij één case worden de wijzigingen sterk beïnvloed
door de negatieve vereveningsopdracht, bij één andere case speelt het
merendeel van de wijzigingen zich af rond de commissie van toewijzing.
Het thema ‘bureaucratie’ is in alle po- en vo-cases ter sprake gebracht, maar
over de mate waarin bureaucratie wordt ervaren, klinken verschillende
geluiden. Binnen elke case zijn er respondenten die weinig bureaucratie
ervaren en respondenten die veel bureaucratie ervaren. De signalen over
ervaren (toegenomen) bureaucratie komen uit alle niveaus, terwijl de signalen
over weinig en/of verminderde bureaucratie vooral vanuit de medewerkers
van de samenwerkingsverbanden komen. Ervaringen met bureaucratie
betreffen vooral de toewijzings- en verwijzingsprocedures, die omslachtig en
ingewikkeld zouden zijn. De invoering van een digitaal system werkt
bureaucatieverlagend, maar ook weer niet volgens iedereen.
In twee cases is sprake van veranderingen in de procedures rondom de
OPP’s. Dit betreft vooral een vergrote rol van de OPP’s in de procedures,
bijvoorbeeld in de aanvraag van TLV’s.
In het po zijn er zowel positieve als negatieve ervaringen worden met het
werken met OPP’s. Positieve ervaringen zijn vooral gericht op het nut van de
OPP’s; wanneer scholen de administratie (zoals het bijhouden van de OPP’s)
op orde hebben, scheelt dit veel werk in bijvoorbeeld de aanvraag van TLV’s.
Onvrede met het werken met de OPP’s betreft vooral dat het tijdrovend is en
de kaders voor het opstellen en aanvragen van de OPP’s nog onduidelijk zijn.
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6. Ondersteuning en capaciteiten van
leraren
De ervaren ondersteuning van leerkrachten in het primair onderwijs
Leerkrachten worden in eerste instantie ondersteund door de intern begeleider van
de school, maar ook vanuit het samenwerkingsverband wordt ondersteuning
ervaren. In een groot samenwerkingsverband waar het expertisemodel wordt
gehanteerd, zijn er vanuit het samenwerkingsverband Onderwijs Arrangeerteams
voor de scholen ingericht. Schoolcontactpersonen houden vanuit deze teams contact
met de scholen en bezoeken de scholen regelmatig. Leerkrachten en intern
begeleiders zijn doorgaans erg tevreden over de ondersteuning die de
schoolcontactpersoon biedt [PO-D]. Ook bij samenwerkingsverbanden waar een
schoolmodel of combinatiemodel wordt gehanteerd, zijn er gedetacheerde
functionarissen van het samenwerkingsverband actief op diverse scholen
bijvoorbeeld vanuit bijvoorbeeld een ondersteuningsteam [PO-C, PO-E, PO-A, POB]. Voor deze functionarissen worden verschillende benamingen gehanteerd zoals
ambulant begeleiders, schoolondersteuners, consulenten, gespecialiseerde
uitvoerders, arrangementmedewerker en trajectuitvoerders. Als een ambulant
begeleider voor een bepaalde leerling op school is, worden er veel vragen
tussendoor gesteld die buiten het bereik van de casus vallen [PO-C]. Doorgaans zijn
scholen tevreden met deze ondersteuners en geven ze aan dat er veel behoefte aan
is [PO-E, PO-A, PO-B].
Soms wordt er bezuinigd op dure intensieve arrangementen. Zo kon een school tot
voor kort nog gebruik maken van zeer intensieve ambulante begeleiding waarbij er
een ambulant begeleider drie keer per week op school kwam om te observeren en
een plan met de leerkracht te bespreken [PO-D]. Deze trajecten worden minder
ingezet omdat deze duur zijn. Een schooldirecteur en interne begeleider verwachten
dan ook dat de afstand tussen school en samenwerkingsverband in de toekomst
groter wordt. Voorheen kon de intern begeleider even bellen of mailen met de
schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband over een bepaalde vraag.
Dit jaar moet een aanvraag en hulpvraag eerst in een administratief systeem worden
ingevoerd [PO-D].
Verder ervaren de leerkrachten ondersteuning door de inzet van
onderwijsassistenten en klassenassistenten om de werkdruk te verlichten [PO-B,
PO-D, PO-C, PO-A] en zij vragen hier ook om bij het samenwerkingsverband [PO-E].
Echter, meer handen in de klas wordt niet door alle schoolbestuurders zonder meer
ondersteund [PO-E, PO-A]. Volgens sommige bestuurders zijn extra handen in de
klas niet de enige oplossing, omdat hetzelfde handelingsrepertoire met meer handen
weinig verandering teweeg brengt. Kennis van onderwijsbehoeften en samenwerking
tussen leerkracht en ondersteuner/onderwijsassistent zijn hierbij belangrijk [PO-B].
Een directeur-bestuurder van een samenwerkingsverband zegt dat men in de
scholen liever expertise heeft dan meer handen in de klas. Het algemene beeld op
de scholen in dit samenwerkingsverband is echter dat ondanks de aanwezigheid van
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onderwijsassistenten op de scholen de vraag om meer onderwijsassistenten sterk
leeft [PO-A]. In een ander samenwerkingsverband ziet een bestuurder een oplossing
voor het verminderen van de werkdruk door het aanstellen van een
gymnastiekleerkracht [PO-E]. Dit idee zien we ook bij andere
samenwerkingsverbanden, waar daarnaast ook wordt gedacht aan een
muziekleerkracht [PO-A].
Ondersteuning intern (binnen de school) en extern (door andere partijen)
Ondersteuning in de school kan bestaan uit het verhogen van kennis door de inzet
van collega’s, hulp van intern begeleiders, het inzetten van onderwijsassistenten.
Scholen hebben steeds vaker leerkrachten in huis met een afgeronde Master Special
Educational Needs (SEN) (PO-B, PO-A, PO-E, PO-D). Scholen zouden meer van
deze eigen interne expertise gebruik kunnen maken [PO-A]. In één van de
basisscholen van een samenwerkingsverband worden clusters gemaakt rond de
leerkrachten die een masteropleiding hebben gedaan. De school wil de interne
organisatie zo omgooien dat deze specialisten aan zet zijn [PO-E]. Een
schooldirecteur in een ander samenwerkingsverband merkt op dat leerkrachten met
Master SEN niet altijd een meerwaarde hebben als zij fulltime voor de klas staan,
omdat ze dan niet beschikbaar zijn als gedragsdeskundige (PO-D). Een ander
samenwerkingsverband faciliteert actief dat leraren een Master SEN gaan volgen.
Bekostiging daarvan gaat via de lerarenbeurs [PO-B].
Intern begeleiders ondersteunen de leerkracht en kunnen zo nodig een aanvraag
indienen bij het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning.
Een schoolcontactpersoon, schoolondersteuner, consulent, gespecialiseerde
uitvoerde of ambulant begeleider kunnen in de klas observeren en de leerkracht
adviseren. In een van de samenwerkingsverbanden (combimodel) kan via een
aanvraag een gespecialiseerde uitvoerder acht weken intern op school worden
ingezet voor ondersteuning van een specifieke leerling of groep. Als acht weken niet
genoeg is wordt een trajectoverleg gehouden en wordt er gekeken of externe
hulpverlening kan worden ingeschakeld [PO-A]. Bij een ander
samenwerkingsverband, werkend vanuit een schoolmodel, richten consulenten zich
op alles wat met ondersteuning te maken heeft zowel op school-, leerkracht- als
leerlingniveau. Zij coachen leerkrachten en werken soms ook één op één met
leerlingen. Zo’n consulent is de partner van de school die goed de rol van critical
friend kan vervullen [PO-E]. Eén van de schoolbestuurders in dit
samenwerkingsverband geeft aan dat ook extra expertise wordt ingehuurd bij
speciaal onderwijs of jeugdhulp, of er wordt een kindercoach ingezet. Een van de
schoolbestuurders geeft daarnaast aan dat er ook weleens extra expertise is
ingehuurd om een verwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen [PO-E].
Ten aanzien van de ambulante begeleiding ziet een directeur/bestuurder een
verschuiving van ambulante begeleiding voor leerkrachten voor een individuele
leerling naar een groepsgerichte inzet in de vorm van een soort co-teaching.
De ab’er begeleidt de leerkracht in een aantal sessies en doet bijvoorbeeld ook een
klassenbezoek [PO-C]. In één samenwerkingsverband wordt gewerkt met
ondersteuningsteams, bestaande uit een ib’er, een directielid van de school en een
orthopedagoog van een onderwijsbegeleidingsdienst. Als een leerkracht vragen
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heeft omtrent een leerling en adviezen van de intern begeleider onvoldoende
toereikend zijn, gaat de casus naar het Ondersteuningsteam en wordt er een
groeidocument aangemaakt. Dit kan resulteren in een aanvraag voor externe
ondersteuning [PO-B].
In één samenwerkingsverband is er een centrale organisatie, een loket, ingericht ten
behoeve van de bespreking van leerlingen in of met een verwijzing voor het speciaal
onderwijs (arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen). Het
samenwerkingsverband faciliteert daarbij voorzieningen, consulenten en een
multidisciplinair team. Het faciliteren van de leraar in de klas is echter aan de scholen
zelf [PO-E]. Een arrangement kan in dit samenwerkingsverband ook bestaan uit
ondersteuning door een onderwijsassistent of materialen die bedoeld zijn om de
interne zorg op school beter te organiseren.
Soms worden externe partijen rechtstreeks door de school zelf ingeschakeld. Zo had
een school te maken met een nieuw type leerling met een hoog IQ gecombineerd
met gedragsproblematiek. De school heeft zelfstandig scholing geregeld en hiervoor
een externe partij ingeschakeld [PO-C]. Voor veel scholen is het zelf inhuren van
externe expertise echter te duur [PO-A].
Professionalisering van leerkrachten en capaciteiten van leerkrachten in het primair
onderwijs
Schoolbesturen en directeur/bestuurders van samenwerkingsverbanden vinden
professionalisering belangrijk zowel voor de nieuwe mensen als voor de ervaren
leerkrachten. Er moet geïnvesteerd worden in scholing van leerkrachten om er voor
te zorgen dat ze beter worden in hun vak en maatwerk kunnen leveren [PO-D].
Nieuwe leerkrachten die net van de PABO komen zijn nog onervaren als ze voor de
groep staan. Voor nieuwe leerkrachten in het speciaal onderwijs geldt zeker dat zij
nog begeleiding nodig hebben [PO-D]. Volgens een schoolbestuurder leren
leerkrachten nog te weinig van elkaar. Gangbaar is nog steeds dat de leerkracht
alleen voor de klas staat met de deur dicht. Het niveau van de leerkrachten moet
zeker omhoog [PO-D].
Echter, over de professionaliteit van leerkrachten op scholen klinken verschillende
geluiden. Een directeur-bestuurder van een samenwerkingsverband in een grote
stad ziet de professionaliteit van leerkrachten niet toenemen als gevolg van de
leerkrachttekorten [PO-D]. Een schooldirecteur vindt dat de professionaliteit van de
leerkrachten nog weinig vooruit gaat, omdat leerkrachten te weinig kritisch kijken
naar de inhoud van de groepsplannen, te laat aan de bel trekken als er iets opvalt bij
een leerling en ‘doormodderen’ als ze handelingsverlegen zijn [PO-E]. De
handelingsverlegenheid van leerkrachten is volgens respondenten in twee
samenwerkingsverbanden nog vooral gelegen in het omgaan met gedragsproblemen
[PO-E, PO-A]. In twee samenwerkingsverbanden is men op scholen (directie, ib’ers)
al wel tevreden over de professionaliteit van leerkrachten of ziet men de
professionaliteit van leerkrachten toenemen [PO-B, PO-A]. Deze toename is vooral
op het gebied van leerproblemen, dyslexie en het werken met kinderen met een laag
IQ, aldus een schoolbestuurder uit een van de samenwerkingsverbanden. Een lid
van een commissie van deskundigen, die aanvragen voor bovenbestuurlijke
arrangementen beoordeelt, is van mening dat een groeiend aantal scholen het
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principe van passend onderwijs begrijpt. Het aantal leerkrachten met een hoge mate
van handelingsverlegenheid en werkend ‘vanuit het oude denken’ neemt volgens
deze toewijzer af en gesignaleerd wordt dat scholen steeds meer zelf kunnen [POC].
Scholingsactiviteiten zijn divers. Zo zijn er interne trainingen, studiedagen, scholingsen intervisiemomenten op teamniveau, leerkrachten die zich specialiseren en leraren
die individuele scholing volgen om hun basisniveau te verhogen [PO-E]. Lang is op
individuele professionalisering ingezet [PO-B, PO-A]. Nadeel hiervan is dat juist
mensen die minder capabel zijn zich ook niet direct aanmelden voor een cursus [POA]. Nu wordt meer het belang ingezien van teamscholing en/of co-teaching [PO-C,
PO-A, PO-B]. Een locatieleider van cluster4 onderwijs biedt in PO-D alle nieuwe
leraren een in-service training over omgaan met ouders, psychopathologie en het
Activerende Directe Instructiemodel aan van twee jaar. Dit wordt op school intern
geregeld. Daarnaast komen hier in een pilot leerkrachten uit het reguliere onderwijs
kennis opdoen over het omgaan met probleemgedrag.
Schoolbesturen investeren in professionalisering en ondersteunen intern begeleiders
door middel van workshops of een specifiek ingerichte leerplaats om kennis te delen.
Intern begeleiders en leerkrachten kunnen expertise aanvragen of aanbieden [POC]. Een schoolbestuur heeft afgelopen schooljaar geëxperimenteerd met het
organiseren van workshops voor leerkrachten en intern begeleiders voor het
opbouwen van een dossier en het opstellen van een ontwikkelingsperspectief [POC]. Een schoolondersteuner in dezelfde case is echter van mening dat besturen nog
niet erg voortvarend zijn op scholingsgebied [PO-C]. De directeur-bestuurder van dit
samenwerkingsverband geeft aan slechts beperkt zicht te hebben op de
professionalisering van leerkrachten, omdat dit de verantwoordelijkheid van besturen
is [PO-C]. Ook in andere cases is het scholen van leerkrachten meer een taak van
schoolbesturen dan van een samenwerkingsverband [PO-E, PO-B].
De onderwerpen van scholing die georganiseerd is, zijn divers. Het varieert van
analyse van toetsdata tot omgaan met ouders en omgaan met probleemgedrag of
hoogbegaafdheid. Ook de vorm varieert, naast cursussen en scholingsdagen komen
intervisie en volgen van masters voor.
Werkdruk van leerkrachten in het primair onderwijs
Werkdruk is een belangrijk thema. Een schoolbestuur heeft onderzoek laten doen
naar de werkdruk van leerkrachten. De resultaten vond men teleurstellend. Volgens
het bestuur hebben scholen een beperkt reflectievermogen om zaken anders aan te
pakken en te kijken naar zichzelf [PO-C]. Volgens een intern begeleider van een
ander samenwerkingsverband is de werkdruk afgelopen jaren toegenomen, dit komt
vooral door het grote aantal leerlingen per klas [PO-A]. Door de recent gecreëerde
werkdrukregeling kunnen er meer onderwijsassistenten worden ingezet om de
werkdruk te verlichten [PO-E]. Het zou mooi zijn om in elke klas een
onderwijsassistent te kunnen hebben, maar daarvoor zijn er te weinig middelen [POA]. Scholen maken ook graag gebruik van HBO- en MBO- stagiaires om ondersteund
te worden [PO-D]. De inzet van een vakleerkracht voor gymnastiek kan ook de
werkdruk verminderen [PO-A]. Daarnaast willen leerkrachten vaak ook
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ondersteuning bij administratieve taken om de werkdruk te verminderen [PO-B]. Een
schooldirecteur is huiverig voor de inzet van onderwijsassistenten omdat de
leerkracht nog steeds verantwoordelijk blijft voor de onderwijskwaliteit en ook de
meeste expertise heeft [PO-E, PO-B].
In het speciaal onderwijs in een van de samenwerkingsverbanden is er bezuinigd op
assistentie. Dat is nadelig voor de leerlingen. Als er zich incidenten voordoen, heeft
de effectieve leertijd van de hele klas hier onder te lijden [PO-D]. Een schooldirecteur
in dit samenwerkingsverband zet de werkdrukverlagingsgelden vooral in om de
formatie van het team te houden zoals deze nu is [PO-D].
Ondersteuning van leraren in het vo
In zijn algemeenheid is de diversiteit onder docenten in het voortgezet onderwijs
groot. Er kan niet generaliserend gezegd worden wat docenten nodig hebben. In één
samenwerkingsverband werd dit door de bestuurder helder verwoord: er zijn veel
gemotiveerde docenten die de leerlingen willen helpen, maar er zijn ook
vakdocenten die alleen hun vak willen overdragen. De verschillen tussen docenten
worden vooral bepaald door hoe iemand zijn taak opvat. Die taak is breder dan
kennisoverdracht. Deze brede taakopvatting is al jaren geleden ingezet, maar wordt
nu duidelijker door de invoering van passend onderwijs [VO-E]. Een aantal docenten
benoemt dat zij er niet voor hebben gekozen om zo veel ondersteuning te bieden
aan leerlingen, te werken in grote groepen met leerlingen met gedragsproblematiek
zoals ADHD en ASS en dat zij vooral bezig zijn met brandjes blussen bij problemen
[VO-B].
In het voortgezet onderwijs kent men mentoren, vakdocenten, zorgcoördinatoren,
ondersteuningscoördinatoren, collegiale consulenten, orthopedagogen en ambulant
begeleiders. Samen zijn zij direct of indirect betrokken bij de ondersteuning van
leerlingen en docenten [VO-E, VO-A, VO-B, VO-D, VO-C]. Een schoolbestuurder
merkt op dat de houding van docenten ten opzichte van het begeleiden van
leerlingen is veranderd en dat docenten nu beter in staat zijn om hulp te vragen [VOD]. Docenten weten waar ze op moeten letten in de les, hoe zij problemen kunnen
signaleren en in kunnen zetten op preventie.
Er zijn veel mogelijkheden voor docentondersteuning op de werkvloer, die nog niet
allemaal optimaal worden benut. Het leren van elkaar is voor docenten heel
belangrijk. Docenten kunnen meer bij elkaar in de klas gaan kijken en meer samen
optrekken. Het onderwijs is nog veel te veel een eilandjescultuur [VO-A]. Intervisie
vindt nog te weinig plaats. De ondersteuningscoördinator van een
samenwerkingsverband geeft aan dat intervisie beter gefaciliteerd zou kunnen
worden, hoewel het ook nog ‘eng’ gevonden wordt [VO-A]. In dit
samenwerkingsverband zijn er wel overlegmomenten tussen mentoren en de
docenten waarin het handelen van docenten ten aanzien van individuele leerlingen
wordt besproken en waar men van elkaar kan leren. Dat kan ook leiden tot extra
ondersteuning van een docent, bijvoorbeeld in de vorm van een leerlingbegeleider
[VO-A]. Een teamleider van een school in een ander samenwerkingsverband
constateert dat leraren eerder vragen om meer tijd en handen in de klas dan om
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kennis en advies van deskundigen. De school gaat hiermee om door verschillende
collega’s te laten observeren en er wordt een extra docent ingezet als de situatie hier
om vraagt [VO-C].
Scholen verschillen in het type functionarissen dat zij (kunnen) inzetten om
ondersteuning te bieden aan docenten. Op de vso-school in een
samenwerkingsverband zijn er twee intern begeleiders en twee orthopedagogen
beschikbaar voor de ondersteuning van docenten. Als docenten nieuw zijn wordt er
voor gezorgd dat ze bepaalde basisscholing krijgen, bijvoorbeeld wat ASS inhoudt.
Daarnaast zijn er ondersteuners in de klas die een handje helpen [VO-D]. Op
reguliere vo-scholen zijn zorgcoördinatoren, zorgondersteuners, collegiale
consulenten en begeleiders passend onderwijs aanwezig om ondersteuning te geven
aan docenten. De zorgcoördinator is zichtbaar voor docenten en makkelijk te
bereiken. De docenten vragen op tijd om hulp aan de zorgcoördinator [VO-D]. In een
ander samenwerkingsverband is een begeleider passend onderwijs (bpo’er)
aangesteld met als doel docenten, mentoren, de schoolleiding en het zorgteam te
ondersteunen en te scholen. Bijvoorbeeld in overleggen waarin wordt besproken
welke ondersteuning de school aan een leerling kan bieden [VO-D]. Ondersteuning
van docenten wordt verder opgepakt door een ondersteuningscoördinator of een
ondersteuningsteam op school. Een ondersteuningsteam van de school geeft
voorlichting aan docenten op bepaalde thema’s [VO-A, VO-C, VO-B]. Vanuit het
ondersteuningsteam zijn er coaches om docenten te versterken in het bieden van de
basisondersteuning. De coach informeert de teamleden over de organisatie van de
ondersteuning, observeert in de klas, woont leerlingbesprekingen bij en ondersteunt
bij lichte hulpvragen waar docenten geen raad mee weten [VO-A]. In een ander
samenwerkingsverband is er veel behoefte aan een begeleider passend onderwijs
(bpo’er) die naast ondersteuning aan docenten ook zelf leerlingen begeleidt.
Docenten hebben door de hoge werkdruk behoefte aan extra handen in de klas,
maar dan wel van iemand met kennis van passend onderwijs. De bpo-er is daarvoor
zeer geschikt. De bpo-er kan in de klas een leerling observeren en begeleiden, maar
ook de docent aanwijzingen geven. Ook vanuit de bpo’ers is er behoefte om zelf
leerlingen te begeleiden. Door met de leerlingen te werken en te spreken krijgt de
bpo-er een beter beeld van de individuele leerlingen en problemen waar de
betreffende docent tegen aanloopt. Dit helpt bij het samen formuleren van nieuwe
handelingsvoorstellen. Op dit moment ziet de bpo-er alleen de meest extreme
casussen [VO-D]. Ook ondersteuningscoördinatoren zetten in op het versterken van
de docent in het bieden van ondersteuning. In een van de cases kunnen ook
klassentrajecten, die door het ondersteuningsteam worden gegeven, worden ingezet.
Deze trajecten worden vooral preventief ingezet en hebben als doel om de cohesie
in een klas te versterken [VO-A].
Evenals in het primair onderwijs vragen leraren, als het om ondersteuning gaat,
eerder om meer tijd en meer handen in de klas om de ervaren werkdruk te verlagen,
dan om meer kennis of advies van deskundigen [VO-A, VO-C, VO-B, VO-E]. Volgens
docenten in een van de samenwerkingsverbanden zijn de brugklassen qua
maximum aantal leerlingen vol en enkele klassen zijn ‘pedagogisch vol’ door het
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grensoverschrijdend gedrag van een aantal leerlingen. Daarnaast wijzen ze op lage
prestaties van leerlingen en de te hoge adviezen van basisscholen. Ook de wijk kan
een rol spelen in de zin van sociale achterstanden. Docenten ervaren het werk als
veel intensiever vergeleken met twee jaar geleden. Ze geven aan dat de formatie op
dit moment niet toereikend is, ze hebben chronisch tijd te kort en zijn meer
overbelast [VO-C].
Er wordt echter ook professionalisering geboden om de professionaliteit te verhogen.
Op twee vo-scholen in een samenwerkingsverband werd gesignaleerd dat mentoren
nog beter hun rol zouden kunnen oppakken in de begeleiding van leerlingen. Een
van de scholen heeft daarom scholing aan mentoren ingezet op het gebied van
coaching van leerlingen [VO-D].
Ondersteuning intern (binnen de school) en extern (door andere partijen) in het
voortgezet onderwijs
Ondersteuningscoördinatoren en schoolleiders geven aan dat er (grote) individuele
verschillen tussen docenten bestaan en dat het dus lastig spreken is over een
gemiddeld niveau. Niet alle docenten zijn getraind in het opbouwen en onderhouden
van relaties met de klas [VO-A]. Volgens twee directeuren van een
samenwerkingsverband is er al wel behoorlijk veel expertise op de scholen
aanwezig, maar de expertise is vaak te zeer verspreid en niet altijd bij docenten
bekend [VO-A, VO-C].
Ondersteuningscoördinatoren en sommige schoolleiders zien wel groei in het
handelen van docenten en nemen waar dat docenten steeds meer open staan voor
leren van en met elkaar [VO-A, VO-C, VO-B]. Een wens is dat scholen elkaar meer
gaan visiteren, bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren. Dat kan door te
werken in kwaliteitsgroepen en kenniskringen [VO-A, VO-E].
Een samenwerkingsverband zet – door middelen daarvoor beschikbaar te stellen –
zwaar in op het ontwikkelen van arrangementen waarbij een reguliere school een
alliantie aangaat met één of meer v(s)o-scholen en het delen van deskundigheid die
op de verschillende scholen aanwezig is [VO-A].
Vóór passend onderwijs vond ambulante begeleiding van leerlingen plaats door
medewerkers van ambulante begeleidingsdiensten van het vso. Sinds passend
onderwijs zijn middelen voor ambulante begeleiding bij het samenwerkingsverband
terecht gekomen en organiseert het samenwerkingsverband de begeleiding van
scholen [VO-A]. Een van de vormen is dat ondersteuning wordt geboden door
schoolondersteuners vanuit het samenwerkingsverband. Schoolondersteuners zijn
adviseurs of consulenten en werken vraaggestuurd. Iedere consulent heeft een
aantal scholen toegewezen gekregen met een maximum aantal uren.
Schooldirecteuren vinden dit doorgaans te weinig. In een van de cases zijn er ook
twee pilotscholen waarbij de schoolondersteuners meer coach zijn en de school
ondersteunen bij zwaardere problematiek [VO-E]. In een ander
samenwerkingsverband hebben scholen de mogelijkheid om vanuit de
ondersteuning van het samenwerkingsverband hulp in te schakelen in de vorm van
collegiale consulenten (cc’ers) en onderwijsbegeleiders (voorheen veelal werkzaam
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als ambulant begeleider in het vso) [VO-B]. Zij richten zich vooral op schoolvragen
en op ondersteuning van de docenten, niet (meer) op hulp aan individuele leerlingen
[VO-B]. Bij de inzet van dit type ondersteuning zien we dan ook een ontwikkeling van
leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding. Deze nieuwe werkwijze vraagt dat de
cc’ers eerst met de scholen een vraag formuleren. De cc’ers denken dat de scholen
dit nog weleens lastig kunnen gaan vinden. Ook verwachten ze dat de scholen de
individuele leerlingbegeleiding gaan missen. Al zien de cc’ers wel dat externe
begeleiders soms ook begeleiding bieden die de mentor goed over zou kunnen
nemen (of eigenlijk bij het mentoraat hoort), zoals begeleiding met plannen en
omgaan met een agenda. Het blijft wel mogelijk om leerlingbegeleiding te bieden,
maar dan meer vanuit de invalshoek van casemanagement [VO-B].
In cases met negatieve verevening wordt geprobeerd om ‘de gereedschapskist’ van
de docent te vergroten en gaan scholen meer zelf regelen in plaats van te verwijzen
naar hulp buiten de school [VO-A, VO-B]. Voor docenten is het vaak onduidelijk wat
basisondersteuning is en wat extra ondersteuning. Als de
ondersteuningscoördinator het gevoel heeft dat een docent nog niet volledig de
basisondersteuning heeft geboden, legt hij de vraag om extra ondersteuning terug en
bespreekt dit met de betrokken teamleider. Er wordt dan onderzocht welke
begeleiding de docent nodig heeft, want de vraag maakt duidelijk dat de docent
handelingsonbekwaam is op een bepaald gebied [VO-E]. Een schoolbestuurder in
een ander samenwerkingsverband geeft aan dat zij de (extra) ondersteuning zelf op
de school gaan regelen door middel van een ‘zorgplein’. In het zorgplein gaan
leerlingen flexibele ondersteuning op maat ontvangen, nabij de school. Volgens de
bestuurder zijn de docenten hier blij mee, doordat leerlingen dan ondersteuning op
maat krijgen maar ook buiten de klas opgevangen kunnen worden. Het
samenwerkingsverband blijft wel collegiale visitaties voor de zorgcoördinatoren
organiseren [VO-B].
De inzet van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband verschilt tussen
samenwerkingsverbanden. Volgens een schoolleider kan de signalering en
aanmelding bij het ondersteuningsteam van leerlingen door mentoren en
vakdocenten beter. Hij meent dat er nog te veel leerlingen in een te laat stadium bij
het ondersteuningsteam worden aangemeld. In deze case kan een school een
beroep doen op de begeleiding vanuit het Expertise- & Consultatieteam (ECT) van
het samenwerkingsverband. Het ECT bestaat uit deskundigen die samen met
deskundigen in de scholen ondersteuning kunnen bieden [VO-C]. In een ander
samenwerkingsverband wordt dit juist niet aangemoedigd en constateert men dat
nieuwe docenten moeten wennen aan het feit dat zij het ondersteuningsteam niet
heel snel kunnen inschakelen [VO-B]. Het verminderen van het inschakelen van het
ondersteuningsteam is in dit samenwerkingsverband wel in lijn met de
vereveningsopdracht en de ontwikkeling van zorgpleinen (zie hierboven).
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Professionalisering van leraren en capaciteiten van leraren in het voortgezet
onderwijs
De scholen verschillen in de mate waarin zij aangeven een toename in de
professionaliteit van docenten te zien. Soms wordt gezien dat de professionaliteit
toeneemt, maar soms ook niet [VO-A, VO-C, VO-B]. Professionalisering van het
team is belangrijk en dan met name op het gebied van het versterken van het
pedagogisch-didactisch handelen. Binnen de scholen verschillen ook de meningen
over de noodzaak tot professionaliseren. Doorgaans zijn schoolleiders positiever
over de professionaliteit van docenten dan ondersteuningscoördinatoren [VO-A].
Ondersteuningscoördinatoren voegen hieraan toe dat de mate van professionaliteit
verschilt per afdeling en per individu. In het praktijkonderwijs en het vmbo zien ze
een sterkere toename van professionaliteit op het gebied van passend onderwijs dan
in havo en vwo. Dat heeft volgens hen te maken met de visie van de docenten met
betrekking tot de pedagogische en didactische verantwoordelijkheid; in het
praktijkonderwijs en het vmbo is men meer gewen aan leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften en voelen leraren zich daarom meer verantwoordelijk [VOA, VO-C]. Voorts wordt opgemerkt dat het bieden van ondersteuning afhankelijk is
van de grootte van het team, de hechtheid van het team, de visie van het team en de
houding van de teamleider [VO-A].
Door de scholen worden diverse manieren van professionalisering benoemd.
Opvallend weinig worden cursussen en trainingen genoemd. Belangrijker vindt men
het leren van elkaar, bijvoorbeeld door middel van intervisie, docentcoaches en
ambulante begeleiding. Daarnaast zijn er studiedagen, daarin wordt soms wel
expliciet de focus gelegd op passend onderwijs [VO-A]. Een van de begeleiders
passend onderwijs (bpo’ers) binnen een school merkt op dat er nog meer slagen
gemaakt moeten worden in de professionalisering. Volgen schoolleiders vormen
docenten zeker een belangrijke schakel in de ondersteuning, maar tegelijkertijd kan
de docent niet alles oplossen [VO-A, VO-C].
Scholen voor voortgezet onderwijs besteden op diverse manieren aandacht aan
professionalisering op het gebied van passend onderwijs. In het algemeen is de
scholing voor docenten niet direct gekoppeld aan het thema passend onderwijs,
maar raakt het wel aan dit thema. Het gaat dan bijvoorbeeld over differentiëren of het
mentoraat [VO-A]. De ondersteuningscoördinator van een school merkt verder op dat
er nog wel winst te behalen valt in het differentiëren tussen leerlingen. De diversiteit
van leerlingen op school is groot in termen van niveau, achtergronden en gedrag
[VO-A]. In één samenwerkingsverband neemt het aantal docenten dat de Master
SEN volgt toe. Op scholen wordt ingezet op het volgen van deze master. Op een
van de reguliere scholen zijn er circa zes docenten die de master inmiddels hebben
voltooi [VO-D].
Volgens respondenten in verschillende cases is er nog een slag te maken in
signalering van ondersteuningsbehoeften en de vaardigheden van docenten in
omgaan met problematiek van pubers (straatcultuur, gedragsproblematiek) [VO-C,
VO-B, VO-E,VO-D], omdat er een toename van leerlingen met
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ondersteuningsvragen wordt ervaren en de complexiteit van die vragen toeneemt
[VO-A, VO-C, VO-E]. Als van de docent verwacht wordt zorg te dragen voor een
goede basisondersteuning, dan moet de docent ook in zijn kracht kunnen worden
gezet door het handelingsrepertoire te vergroten [VO-A, VO-C]. In dit kader ziet een
schoolleider een enorm tekort in de lerarenopleidingen, waar de focus te veel ligt op
de vakinhoud en te weinig op de ontwikkeling van didactische en pedagogische
vaardigheden. Door de vereveningsopdracht verwacht men dat er wat dit betreft nog
meer druk komt te liggen op docenten [VO-A].
Schoolleiders laten verschillende geluiden horen. Volgens de een weten docenten al
heel veel zelf op te pakken [VO-A]. Volgens een andere betekent het geringe aantal
vso-verwijzingen dat het personeel meer getraind moet worden om te kunnen
omgaan met gedragsproblematiek en straatcultuur [VO-C]. Men gaat nu de
mentoren op school beter bewust maken en informatie geven over wat het
begeleiden van deze specifieke groep leerlingen inhoudt. Daarvoor worden intervisie
bijeenkomsten gehouden, waarbij het ondersteuningsteam een belangrijke rol speelt.
De verantwoordelijkheid voor de deskundigheidsbevordering omtrent passend
onderwijs wordt soms expliciet bij de scholen gelegd [VO-C, VO-D, VO-E]. Scholing
van docenten moeten scholen in principe zelf vanuit de lumpsum bekostigen en niet
uit de middelen voor passend onderwijs. Tegelijkertijd is het soms wel mogelijk om
vanuit het samenwerkingsverband iets extra’s te doen, als de middelen van de
school niet toereikend zijn[VO-C]. Andere samenwerkingsverbanden stellen zelf
standaard middelen beschikbaar voor de professionalisering van docenten, met
name op het gebied van de begeleiding van de leerlingen [VO-A]. Soms wordt er
weinig gebruik gemaakt van scholing omdat door het lerarentekort weinig tijd is om
de tijd die voor scholing gereserveerd is ook daadwerkelijk te benutten [VO-E].
Ook in het vo lopen inhoud en vorm van professionaliseren uiteen. Er ligt wel een
sterk accent op leren van elkaar en leren van experts die een vaste plek in de school
hebben, zoals ambulant begeleiders. Verder komen ook hier studiedagen voor en
teamtrainingen.
Werkdruk van leraren in het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs wordt in vier van de vijf samenwerkingsverbanden een
hoge werkdruk voor docenten ervaren [VO-E, VO-C, VO-A, VO-D]. Docenten hebben
te maken met volle klassen en leerlingen met grensoverschrijdend gedrag. Verder
geven basisscholen volgens hen soms te hoge adviezen. Het is dan lastig om de
leerresultaten in het vo op peil te brengen [VO-E, VO-C]. Steeds meer leerlingen
vragen aandacht en dat heeft weerslag op het klassenmanagement. Het aantal
leerlingen dat in de klas problemen veroorzaakt neemt volgens de scholen toe. Ook
is er op sommige scholen sprake van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij meer
toegekomen moet worden aan de individuele behoefte van de leerlingen. Docenten
vinden het werk mede hierdoor veel intensiever geworden vergeleken met twee jaar
geleden [VO-C]. De docenten geven aan dat de formatie op dit moment niet
toereikend is, ze hebben chronisch tijd te kort en voelen zich overbelast [VO-C]. Door
de vereveningsopdracht bij bepaalde samenwerkingsverbanden zal er nog meer
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druk komen te liggen op docenten, volgens de directeur van het
samenwerkingsverband [VO-A]. Volgens ondersteuningscoördinatoren en
schoolleiders hebben docenten door de hoge werkdruk behoefte aan extra handen in
de klas, maar dan wel van iemand met kennis van passend onderwijs. De bpo-er is
daarvoor zeer geschikt [VO-D].
Ook bureaucratie kan voor werkdruk zorgen. In twee samenwerkingsverbanden
wordt expliciet gemeld dat er bij ondersteuning van leerlingen sprake is van een
toegenomen bureaucratie [VO-B, VO-D]. Schoolbestuurders en een directeur van
een samenwerkingsverband vinden dat docenten teveel formulieren moeten invullen
[VO-B, VO-D]. Dit kan de ondersteuning van de leerling negatief beïnvloeden [VO-B].
Echter, de formulieren hebben tot doel leraren en ondersteuningscoördinatoren de
juiste vragen leren te stellen. De formulieren en het gesprek over de leerling zijn
nodig om professionaliteit op gang te brengen. De bestuurders verwachten dan ook
dat de manier van werken niet meer als bureaucratie ervaren zal worden als leraren
en ondersteuningscoördinatoren zich het stellen van de juiste vragen en het kort en
bondig noteren van de juiste informatie eigen maken [VO-D].
Samenvattend
Primair onderwijs
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Leerkrachten en intern begeleiders zijn doorgaans tevreden over de
ondersteuning die zij krijgen vanuit het samenwerkingsverband.
Er worden meer drempels opgeworpen om intensieve ondersteuning vanuit
het samenwerkingsverband (of betaald door het samenwerkingsverband) te
krijgen. Voor leerkrachten is het moeilijker geworden om langdurige hulp in
de klas te krijgen. Er moet meer worden aangetoond.
Veel leerkrachten hebben behoefte aan extra handen in de klas
(onderwijsassistent) en minder aan observatie en advies van deskundigen.
Schoolbesturen daarentegen zien ‘meer handen in de klas’ niet altijd als
oplossing om passend onderwijs beter vorm te kunnen geven, zij zien meer in
vergroten van leerkrachtvaardigheden.
Professionalisering van leerkrachten wordt als belangrijk gezien. Er wordt in
toenemende mate belang gehecht aan de eigen expertise van de
leerkrachten binnen de school. Veel leerkrachten hebben inmiddels een
Master SEN opleiding gevolgd en kunnen deze expertise inbrengen.
Daar wordt in de school nog niet altijd voldoende gebruik van gemaakt.
Over groei in professionaliteit van leerkrachten op scholen wordt verschillend
gedacht. Sommige besturen of directeuren zien geen toename in
professionaliteit en andere wel.
Het scholen van leerkrachten is een taak van de schoolbesturen, de
samenwerkingsverbanden hebben hierin geen sturende rol. Besturen doen
op dit gebied nog niet altijd voldoende, volgens schoolondersteuners.



De ervaren werkdruk van leerkrachten in het po ligt over het algemeen hoog
en wordt door alle partijen erkend.

Voortgezet onderwijs







In de meeste cases zijn vormen van ondersteuning georganiseerd door het
samenwerkingsverband voor scholen. De trend is dat scholen het (met hulp)
steeds meer zelf (moeten) gaan doen.
Ondersteuningscoördinatoren en sommige schoolleiders zien groei in het
handelen van docenten en vinden dat docenten steeds meer open staan voor
leren van en met elkaar. Maar niet alle leraren staan open voor feedback of
intervisie. En een deel van de docenten vindt de begeleiding van leerlingen
niet hun taak. In het havo en vwo is dit vaker het geval dan in het vmbo en
praktijkonderwijs.
Ook in het vo hebben leraren liever meer extra handen in de klas dan
observatie en advies van deskundigen.
De ervaren werkdruk van leraren ligt ook in het vo over het algemeen hoog.

Professionalisering is primair een taak
van de school, maar wordt ook door het
samenwerkingsverband opgepakt of
aangevuld.
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