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Samenvatting

Het overheidsbeleid rond onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ook wel zorgleerlingen genoemd, heeft de laatste jaren een nieuwe richting gekregen. Het nieuwe beleid heeft de titel ‘Passend Onderwijs’ gekregen. Koploperregio’s zijn van start gegaan met het vormgeven van Passend onderwijs. De Evaluatieen Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) volgt dit proces en laat daartoe
onderzoek uitvoeren. In 2009 heeft het IVA onderzoek gedaan naar de stand van
zaken in negen koploperregio’s van de eerste tranche. Dit zijn regionale netwerken
die een extra subsidie hebben gekregen van de overheid om regionale samenwerking
vorm te geven en te werken aan een dekkend aanbod van zorgvoorzieningen in hun
regio. In 2010 heeft de ECPO aan een combinatie van het Kohnstamm Instituut en het
ITS gevraagd vervolgonderzoek te doen bij deze negen koplopers van de eerste tranche en tevens de stand van zaken in kaart te brengen bij de koplopers van de tweede
tranche (17 regio’s), die in 2009 van start zijn gegaan. Een complicerend aspect bij de
ontwikkeling van Passend onderwijs is dat de staatssecretaris in november 2009 heeft
besloten tot een heroverweging, waarbij verschillende uitgangspunten van Passend
onderwijs zijn herroepen, waaronder de verplichting om één regionaal netwerk te
vormen over onderwijssectoren heen. Daarnaast zijn bezuinigingen aangekondigd op
de budgetten voor speciale onderwijsvoorzieningen (onder meer door het limiteren
van de bekostiging op het niveau van 2008 en het afschaffen van leerlinggebonden
financiering voor het speciaal basisonderwijs), wordt de bekostiging van de koplopers
verminderd en is Passend onderwijs na de val van het kabinet tot controversieel onderwerp verklaard. Gegeven deze context, is in het vervolgonderzoek nadrukkelijk de
vraag naar de gevolgen van de heroverweging voor de ontwikkelingen in de koploperregio’s meegenomen.
Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 25 van de 26 r egio’s. Het
gaat om gesprekken met sleutelpersonen, zoals leden van stuurgroepen en projectleiders/coördinatoren, maar in een aantal regio’s ook om schoolbestuurders, reccoördinatoren en leden van indicatiecommissies, vertegenwoordigers van buitenschoolse zorg en vertegenwoordigers van ouders. Daarnaast is een internetenquête
gehouden bij schoolleiders, intern begeleiders/zorgcoördinatoren en leraren bij een
steekproef van scholen uit de 26 regio’s.
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Regionale samenwerking
De koploperregio’s hebben veel energie gestoken in de regionale samenwerking.
Vaak kon daarbij al voortgebouwd worden op een samenwerkingsgeschiedenis van
vóór Passend onderwijs. De grootte van een regio was in een aantal gevallen wel een
complicerende factor, maar daarvoor zijn oplossingen gevonden (zoals verdeling in
subregio’s). De samenwerking tussen de besturen was flink gevorderd op het moment
dat de heroverweging plaatsvond. Er was bij de koplopers sprake van een gedeelde
opvatting dat samenwerking noodzakelijk en nuttig is voor het bereiken van de doelen
van Passend onderwijs. De heroverweging heeft hierin echter een knik veroorzaakt.
Het urgentiegevoel is bij een aantal besturen verminderd, de samenwerking is fragieler geworden en wordt in sommige regio’s herbezien. Noodzakelijke voorwaarden
voor een succesvol netwerk, zoals korte lijnen, vertrouwen in elkaar, heldere structuur
en verantwoordelijkheden en gezamenlijk eigenaarschap lijken voor de toekomst
moeilijker te realiseren. Meer dan voorheen moet de samenwerking het hebben van
goodwill bij de besturen. Een enkel netwerk is vanwege de heroverweging uiteengevallen, in meerdere netwerken bezint men zich op de vorm waarin de samenwerking
kan worden voortgezet. In de meeste koploperregio’s ziet men daar nog wel de
meerwaarde van, maar er is sprake van stagnatie door de koerswijziging in het beleid.
De vrees bestaat dat het verleggen van verantwoordelijkheden naar lagere niveaus (de
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs) negatieve gevolgen zal
hebben voor de inzet van de REC’s, voor de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs en voor het organiseren van ouderbetrokkenheid
De samenwerking met de gemeenten loopt in een aantal regio’s goed, maar in andere
niet. De afbakening van taken tussen het regionale netwerk Passend onderwijs en de
Centra voor Jeugd en Gezin is nog steeds niet overal helder. Het risico van twee autonome stromen blijft. Ook is de samenwerking met de jeugdzorg nog niet overal goed
geregeld.
Over de eigen werkwijze in het netwerk is men over het algemeen wel tevreden. De
sleutelpersonen zijn overwegend van mening dat er in het regionale netwerk een
duidelijke visie op Passend onderwijs is, dat duidelijke doelen zijn geformuleerd en
dat er sprake is van een helder tijdpad en een stapsgewijze aanpak. Ruim de helft van
de deelnemers vindt dat regelmatig wordt geëvalueerd of de gestelde doelen worden
gehaald en een derde vindt dat het netwerk hiervoor over voldoende evaluatieinstrumenten beschikt. Aandacht voor evaluatie blijkt dus nog een verbeterpunt voor
de netwerken.
Condities voor Passend onderwijs
Twee belangrijke condities voor het realiseren van Passend onderwijs zijn deskundigheidvergroting van leraren (versterken van hun vaardigheden om onderwijs op maat
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te geven aan zorgleerlingen) en een financieringssystematiek die zorgt voor adequate
verdeling van middelen.
Enkele regio’s zijn wat de deskundigheidsbevordering betreft nog in de inventarisatiefase. Daartegenover zijn er ook voorbeelden van regio’s met een duidelijk regionaal scholingsplan. In het algemeen is de deskundigheidsbevordering in het primair
onderwijs duidelijk verder gevorderd dan in het voortgezet onderwijs. In verschillende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs heeft men gekozen voor invoering van ‘1-zorgroute’ of handelingsgericht werken, met bijbehorende scholing. In het
voortgezet onderwijs, met name havo en vwo, moet er wat de ontwikkeling van competenties in verband met Passend onderwijs betreft nog veel gebeuren.
Er is nog sprake van onduidelijkheid over de invloed die mogelijk zal uitgaan van het
denken in zorgprofielen per school op de acties op het gebied van deskundigheidsbevordering. Op dit moment ligt het accent meer op uniformiteit en realiseren van ‘basiszorg’ op alle scholen. In de toekomst zullen scholen zich qua type deskundigheid
wellicht gaan specialiseren, in lijn met een bepaald profiel. In de onderzochte regio’s
bestaan daar nog geen concrete ideeën over.
Wat de financieringssystematiek betreft, heeft de heroverweging tot veel onvrede en
stagnatie geleid. Veel geïnterviewden staan op zichzelf niet afwijzend tegenover
budgetfinanciering. Men ziet daarin mogelijkheden om zorg flexibeler toe te wijzen,
mits het budget voldoende is. De aangekondigde bezuinigingen hebben echter geleid
tot onzekerheid over de mogelijkheden om leerlingen extra zorg te bieden. Er is ook
vrees voor het verlies van deskundigheid van het speciaal onderwijs, met name op het
gebied van de ambulante begeleiding. De vermindering van de subsidies voor de
koplopers betekent dat sommige activiteiten binnen scholen in deze regio’s zullen
worden stopgezet en/of dat besturen in een aantal gevallen extra middelen ter beschikking moeten gaan stellen. Naast deze punten vervult ook de aangekondigde
toekomstige verevening van middelen velen met zorg. In minimaal een vijfde van de
regio’s verwacht men hiervan een negatief effect. Verder wijst men op mogelijke
bezuinigingen in de jeugdzorg en de gemeenten. De angst bestaat dat in de toekomst
de opgebouwde samenwerking onder druk komt te staan vanwege financiële belangentegenstellingen en dat net opgebouwde, maar relatief dure vormen van zorg (bijvoorbeeld tussenvoorzieningen tussen regulier en speciaal onderwijs) niet behouden
kunnen blijven.
Draagvlak in scholen
Er wordt in de koploperregio’s op verschillende manieren gewerkt aan het creëren
van draagvlak voor Passend onderwijs in de scholen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door
het instellen van een klankbordgroep of platform voor leraren, conferenties, informatiebijeenkomsten, studiedagen, informatieverstrekking via een website of nieuwsbrieven, en verspreiding van ‘good practices’. Goede informatie is van groot belang,
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omdat veel leraren volgens de geïnterviewden nog onvoldoende op de hoogte zijn van
wat Passend onderwijs concreet inhoudt (de helft vindt dat er op dit moment in de
scholen hooguit ‘enigszins’ sprake is van draagvlak). Een interessante aanpak om
draagvlak te verhogen is het cofinancieren van projecten Passend onderwijs die door
scholen zelf worden opgezet en uitgevoerd. In enkele regio’s bestaat daarmee goede
ervaring.
De heroverweging heeft de informatieverstrekking en het werken aan draagvlak niet
gemakkelijker gemaakt. Passend onderwijs is complex beleid en daardoor moeilijk
concreet te maken voor de scholen, en snelle wijzigingen in dit beleid maken dit nog
lastiger. In sommige regio’s is men na de heroverweging gestopt met de informatievoorziening, omdat men vreest het draagvlak juist te verkleinen zolang nog geen
concrete acties of perspectieven genoemd kunnen worden. Tegelijk vindt men informatieverstrekking en onderling debat over Passend onderwijs juist hard nodig, omdat
er nog te veel vage of onjuiste beeldvorming over Passend onderwijs bestaat.
In het algemeen vindt men dat er in het primair onderwijs, mede door ‘Weer Samen
Naar School’ meer draagvlak voor Passend onderwijs is dan in het voortgezet onderwijs.
De resultaten van de internetenquête bij schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leraren bevestigen dit beeld ten dele, maar niet geheel. Men blijkt in de
scholen redelijk op de hoogte van het beleid, zowel landelijk als regionaal, al geldt dit
laatste niet voor de leraren. Men voelt zich ook redelijk geïnformeerd en betrokken,
vooral in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de ‘zorg’scholen in het voortgezet onderwijs (VSO, praktijkscholen, vmbo-scholen met lwoo). Er worden echter
weinig landelijke bijeenkomsten bezocht, er wordt weinig deelgenomen aan bovenschoolse activiteiten en de mate waarin leraren worden geïnformeerd over en betrokken bij Passend onderwijs beoordeelt men als onvoldoende.
Belangrijke doelen die men in de scholen aan Passend onderwijs toekent zijn voorkomen dat er leerlingen zijn die thuis zitten, zorgen dat leraren betere ondersteuning
krijgen bij lesgeven aan zorgleerlingen, het aanbod aan voorzieningen voor zorgleerlingen verbeteren en uitbreiden en zorgen dat scholen beter definiëren welke zorgleerlingen ze wel en niet aankunnen.
De verwachtingen over wat Passend onderwijs zou kunnen opleveren zijn in de scholen redelijk hoog. Men verwacht winst op allerlei terrein: meer steun voor leraren in
de klas, meer samenwerking tussen scholen en met jeugdzorg, betere hulp voor ouders, meer vormen van hulp voor de leerlingen die nu nog tussen wal en schip vallen,
betere deskundigheid van leraren, beter zorgbeleid op scholen en heldere zorgprofielen. Relatief weinig verwacht men dat Passend onderwijs er toe zal leiden dat er meer
soorten onderwijsaanbod ontstaan en dat de bureaucratie bij verwijzingen gaat verminderen. Het valt op dat leraren hogere verwachtingen hebben van Passend onderwijs dan directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren.
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Er zijn enkele principes/maatregelen van Passend onderwijs waar men het in de scholen in hoge mate mee eens is. Dat zijn het opstellen van een zorgprofiel per school, de
gedachte dat scholen die de meeste zorg verlenen de meeste middelen moeten krijgen,
de verplichting tot samenwerking tussen schoolbesturen om een dekkend zorgaanbod
te krijgen, het voortbestaan van het speciaal onderwijs en het opstellen van landelijke
richtlijnen voor wat van scholen verwacht mag worden aan zorg. Tegelijkertijd is er
vooral bij leraren ook wel sprake van een sceptische houding ten aanzien van Passend
onderwijs. Een sceptische houding betekent dat men denkt dat Passend onderwijs iets
is dat van buiten de school komt en de school weinig zal opleveren, behalve eventueel
taakverzwaring.
Draagvlak bij ouders
Met het oog op het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij Passend onderwijs
heeft iets minder dan de helft van de regionale netwerken een ouderplatform of vergelijkbaar orgaan ingesteld. Dergelijke platforms hebben een klankbord- en adviesfunctie. Een knelpunt hierbij is dat de terugkoppeling naar de ouders die zij vertegenwoordigen in veel gevallen niet duidelijk geregeld is. In re gio’s waar een dergelijke
oudervertegenwoordiging ontbreekt, verwijst men in het algemeen naar de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, die de belangen van ouders moeten behartigen. Ook daar is het de vraag in hoeverre ouders voldoende op de hoogte worden
gesteld van wat er speelt rond Passend onderwijs. Verschillende deelnemers aan de
gesprekken geven aan dat het moeilijk is om ouders te betrekken bij de vormgeving
van Passend onderwijs, omdat dit vereist dat ouders voldoende bekend zijn met de
complexe materie en dat zij verder willen kijken dan de belangen van hun eigen kind.
Ook zouden veel ouders te weinig belangstelling tonen voor informatie over Passend
onderwijs. Voor zover er activiteiten rond ouderbetrokkenheid waren, zijn deze door
de heroverweging verder in de marge gedrukt. Oudervertegenwoordigers wachten op
duidelijkheid, van de invloed van ouders op zorgprofielen via medezeggenschapsraden heeft men geen hoge verwachtingen en men voorziet dat de keuzevrijheid voor
ouders van zorgleerlingen kleiner wordt als de samenwerkingsverbanden straks gaan
aangeven waar hun kind Passend onderwijs kan krijgen. Ook wijst men op de kans
dat er ongelijke rechten voor ouders in verschillende regio’s of samenwerkingsverbanden gaan ontstaan, door verschillen in zorgaanbod en keuzemogelijkheden voor
ouders.
Continuüm van zorg
Een hoofdopdracht van de regionale netwerken is het realiseren van een continuüm
van zorg in de regio. Onder het continuüm van zorg verstaat men in de meeste koploperregio’s een dekkend en flexibel aanbod aan onderwijsvoorzieningen of combinaties van onderwijs en zorg, die zoveel mogelijk thuisnabij, in het regulier onderwijs,
worden gerealiseerd. Soms wordt daarbij ook verwezen naar de inzet van zorginstelxiii

lingen. In veel regio’s zijn met (co)financiering uit het budget van het veldinitiatief
voorzieningen gecreëerd die het bestaande palet aan voorzieningen aanvullen. Sommigen stellen dat zij door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen niet
verwachten het gewenste continuüm van zorg te kunnen verwezenlijken.
Het realiseren van het gewenste continuüm van zorg is niet eenvoudig. Afgezien van
eventuele belangentegenstellingen en ontoereikende middelen spelen er ook kwesties
als het bepalen welke zorg in het regulier onderwijs kan worden geboden, het beantwoorden van de vraag of elke regio echt alle voorzieningen in huis moet hebben, het
vaststellen van zorgzwaarte, het voorkomen van overlap, het bewaken van overgangen en het vinden van reële criteria voor het bepalen van het aandeel leerlingen dat is
aangewezen op specifieke hulp of op speciaal onderwijs. In veel regio’s is men met
deze kwesties bezig, maar definitieve antwoorden zijn er nog niet.
Zorgplicht en zorgprofielen
Zorgplicht is een plicht voor besturen van scholen om er in samenwerking met andere
besturen voor te zorgen dat elke leerling een passend onderwijsarrangement krijgt.
Het principe van de zorgplicht wordt in de koploperregio’s breed onderschreven. De
uitvoering daarvan roept echter nog de nodige vragen op. Deels zijn dit vragen van
bestuurlijke aard. Er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen besturen en samenwerkingsverbanden bij de uitvoering van de zorgplicht, zeker
na de heroverweging. Voor een ander deel gaat het om vragen over de invulling van
de zorgplicht. Besturen hebben nog te weinig zicht op de zorgmogelijkheden in hun
scholen. De rol van de zorgprofielen daarbij is nog onduidelijk. Men signaleert risico’s bij de zorgprofielen, namelijk dat scholen met een bepaald zorgprofiel een aanzuigende werking krijgen op bepaalde groepen zorgleerlingen, waardoor ze onaantrekkelijker worden voor niet-zorgleerlingen, en dat scholen zich profileren met zorg
die zij feitelijk onvoldoende kunnen geven (bijvoorbeeld scholen met een krimpend
leerlingenaantal). Ook is er twijfel over de ‘houdbaarheid’ van een zorgprofiel: scholen veranderen, en daarmee ook hun mogelijkheden om bepaalde vormen van zorg te
bieden.
Als bepaalde voorzieningen in een regio ontbreken, is het vanwege de zorgplicht
noodzakelijk om afspraken te maken met een regio waar deze voorzieningen wel
aanwezig zijn. Door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen voorziet
men daarbij in de toekomst problemen.
Keuzeruimte voor ouders
De plicht om voor elke leerling een passend aanbod te doen dwingt scholen en hun
besturen tot samenwerking. Niet elke school kan immers voor alle leerlingen onderwijs bieden dat aan de behoeften voldoet. Regelmatig zijn in de gesprekken twijfels
geuit over de consequenties daarvan voor de keuzemogelijkheden van ouders. Hebben zij nog iets te kiezen als de gezamenlijke schoolbesturen een school aanwijzen
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waar ‘passend onderwijs’ aan hun kind kan worden gegeven? En in hoeverre is het
voor ouders na de heroverweging nog mogelijk om te kiezen voor een plek in het
speciaal onderwijs, als zij daaraan de voorkeur geven?
Indiceren en toewijzing van zorg
De vorming van één gezamenlijk regionaal loket Passend onderwijs was één van de
speerpunten in de oorspronkelijke uitwerking van Passend onderwijs. In de heroverweging is de regio als eenheid echter losgelaten en het regionale loket wordt niet
meer genoemd. In bijna alle koploperregio’s gaat men wel door met het regionale
loket. In bijna de helft van de regio’s is al een loket operationeel, in de overige regio’s, op één na, wordt eraan gewerkt. Vaak wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een loket voor het primair onderwijs en een loket voor het voortgezet onderwijs.
Soms gaat het om een ‘virtueel loket’, dat een bundeling van diensten voor zorgvragers vormt. De heroverweging en aangekondigde bezuinigingen hebben tot onduidelijkheid en vertraging geleid. Er is onduidelijkheid over hoe en door wie in de toekomst indicatiestelling zal plaatsvinden, over de financiering van het loket en over de
toekomstige betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg daarbij.
Over de consequenties van de heroverweging voor de indicatiestelling en toewijzing
van zorg is men ambivalent. In het algemeen is men het eens met het uitgangspunt
van handelingsgerichte diagnostiek, flexibel toewijzen van zorg en afstappen van
‘slagboomdiagnostiek’. Daarbij is het van belang dat er een helder traject voor zorgtoewijzing komt en dat de budgetten voldoende zullen zijn om de zorg te verlenen die
men nodig acht. In h et speciaal onderwijs bestaat de vrees dat organen met onvoldoende deskundigheid zich met het stellen van indicaties gaan bezighouden. Ook
wordt erop gewezen dat de positie van ouders zwakker wordt als vanuit de samenwerkingsverbanden flexibel zorg wordt toegewezen.
Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat er op dit moment weinig thuiszitters
zijn en dat wachtlijstproblematiek doorgaans beperkt is. Door de aangekondigde
bezuinigingen vreest men dat er in de toekomst meer thuiszitters en meer leerlingen
op wachtlijsten zullen komen. Dit doordat scholen voor speciaal onderwijs mogelijkerwijs minder leerlingen gaan toelaten of minder leerlingen uit andere regio’s gaan
toelaten.
Vorderingen bij de eerste tranche koplopers
De eerste groep koplopers is al een jaar langer bezig met uitvoering van hun plan dan
de tweede tranche koplopers. In het onderzoek is bekeken in hoeverre er bij hen sprake is van voortgang in de ontwikkeling sinds het vorige onderzoek van het IVA.
Daaruit komt het volgende beeld naar voren:
• Op het gebied van de regionale samenwerking waren de koploperregio’s van de
eerste tranche al in 2009 ver gevorderd, maar net al bij de tweede tranche koplo-
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pers heeft de heroverweging een negatieve uitwerking gehad voor de verdere ontwikkeling. Onzekerheid leidt op veel plaatsen tot stagnatie in de samenwerking.
Het werken aan professionalisering gebeurt weinig op het niveau van het regionale
netwerk als geheel, dit is in het afgelopen jaar niet veranderd. Men vindt het lastig,
of niet gewenst, om deskundigheidsvergroting centraal aan te sturen. In het primair
onderwijs gebeurt wel het nodige aan verhogen van professionalisering, vooral op
het gebied van handelingsgericht werken. Het voortgezet onderwijs is vrijwel overal een knelpunt; er is nog geen antwoord gevonden op de vraag hoe daar de vakdocenten kunnen worden bereikt. Hier is nog weinig sprake van vooruitgang.
De aangekondigde financiële veranderingen leiden tot grote onzekerheid over wat
men in de toekomst aan voorzieningen en activiteiten kan bekostigen. In sommige
regio’s komen op financieel gebied diverse negatieve ontwikkelingen samen: bezuiniging op de subsidie die men krijgt als koploperregio, verevening, krimp van
het aantal leerlingen, teruggang in middelen voor achterstandenbestrijding door de
herziene gewichtenregeling, mogelijk ook bezuinigingen bij jeugdzorg en bij gemeenten.
In de meeste regio’s is in het afgelopen jaar geïnvesteerd in het organiseren van
lerarenbetrokkenheid. Hier zijn duidelijk stappen vooruit gezet. Het verder werken
aan draagvlak heeft echter te lijden van de heroverweging. In sommige regio’s
heeft men het werken aan draagvlak door de onzekerheid even stilgelegd, terwijl
men in andere regio’s juist extra inspanningen levert om het draagvlak op peil te
krijgen. Los van de heroverweging blijkt het organiseren van draagvlak vooral in
het voortgezet onderwijs een moeizaam karwei.
Op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn eveneens nieuwe stappen gezet, maar
niet in alle regio’s. Meestal is nu een ouderklankbordgroep of vergelijkbare oudervertegenwoordiging opgericht.
In het afgelopen jaar is in vrijwel alle regio’s voortgebouwd aan het continuüm van
zorg, maar in veel van de regio’s is het zorgaanbod nog niet dekkend. Door de bezuinigingen voorziet men dat het gebruik maken van voorzieningen in andere regio’s in de nabije toekomst op problemen zal gaan stuiten. In sommige regio’s is
het onzeker of opgezette nieuwe voorzieningen in de toekomst nog betaalbaar zullen zijn.
Het regionale loket Passend onderwijs is in de meerderheid van de koploperregio’s
van de eerste tranche nog niet als zodanig van start gegaan, maar er is wel gewerkt
aan de verdere vormgeving daarvan. De heroverweging heeft echter op dit vlak in
alle regio’s tot onzekerheid en vertraging geleid. Ook over de toekomstige opzet
van de indicatiestelling bestaat onzekerheid. Integraal indiceren is nog overal een
ver weg liggend perspectief.
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1 Inleiding en achtergrond

1.1

Context van het onderzoek

Het overheidsbeleid rond onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ook wel zorgleerlingen genoemd, heeft de laatste jaren een nieuwe richting
gekregen. In 2005 s telde de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) dat de bestaande zorgstructuur veranderd moest worden om een
aantal knelpunten te kunnen oplossen. In de notitie ‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs’ schetste zij de contouren van een nieuwe structuur,
die een einde moet maken aan problemen zoals kinderen die thuis zitten, wachtlijsten
voor speciaal onderwijs, bureaucratie rond indicatiestelling voor speciale hulp,
onvoldoende aansluiting en samenwerking tussen onderwijssectoren, onvoldoende
afstemming en samenwerking met (jeugd)zorg, onvoldoende helderheid over wie
welke verantwoordelijkheden heeft en onvoldoende kwaliteit van het onderwijs op
een deel van de scholen, in het regulier onderwijs en in het speciaal onderwijs. Ook
zou het een einde moeten maken aan de kostengroei die het gevolg is van de toename
van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs, vooral in de sector van het
onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen.
Het nieuwe beleid heeft de naam ‘Passend onderwijs’ gekregen. Het richt zich enerzijds op verandering van de sturingsmechanismen in het onderwijs aan zorgleerlingen, anderzijds op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen
in de klas. In 2007 is in het ‘Invoeringsplan Passend Onderwijs’ uiteengezet welke
maatregelen en instrumenten hiervoor werden ingezet.
Om de sturing te verbeteren moesten regionale netwerken worden gevormd, waarin
onderwijsinstellingen uit verschillende onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs) samenwerken met e lkaar en met instellingen
voor buitenschoolse zorg. De gedachte was dat die netwerken een continuüm van
zorgvoorzieningen in hun regio zouden realiseren, dat flexibel is en voor alle leerlingen een passend aanbod biedt. De toegang daartoe moest bij voorkeur geregeld
worden via één loket, zodat leerkrachten en ouders niet meer naar de voor hen juiste
ingangen hoeven te zoeken. Dat loket moest ook toegang bieden tot de jeugdzorg.
Verder was het de bedoeling ouders (van zorgleerlingen) als collectief te betrekken
bij de inrichting van de regionale netwerken, voorzieningen te creëren om ouders te
ondersteunen bij het vinden van de juiste zorg voor hun kind en een geschillenrege1

ling te maken voor situaties waarin ouders het niet eens zijn met aangeboden of geleverde zorg. Om er voor te zorgen dat er geen kinderen meer zijn die thuis zitten
omdat ze niet op een school geplaatst kunnen worden, kregen de regionale netwerken
een ‘zorgplicht’: een verplichting om voor elke zorgleerling Passend onderwijs te
realiseren op een school in het netwerk.
Om de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen in de klas te versterken moest
vooral de toerusting van leerkrachten worden verbeterd. Verhoging van hun competenties en meer ondersteuning moesten er voor zorgen dat zorgleerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun mogelijkheden past en die mogelijkheden maximaal benut.
De verwachting was dat de zorgstructuur die in de regio’s wordt gekozen, voorziet in
mogelijkheden voor meer handen in de klas en voor specifieke expertise die op afroep
beschikbaar is, ook vanuit buitenschoolse zorginstellingen. Een andere verwachting
was dat de regionale netwerken een eigen scholingsplan zouden maken.
In 2008 is de vorming van regionale netwerken landelijk in gang gezet. Om de ontwikkeling daarvan te stimuleren, is aan een beperkt aantal netwerken een extra subsidie gegeven. Dit zijn de zogenaamde ‘veldinitiatieven’ of ‘experimenten’. Een regio
kon een subsidie voor een veldinitiatief krijgen als er een plan werd ingediend waaruit duidelijk werd welke vormen van samenwerking men wilde aangaan en welke
activiteiten men wilde ontplooien. Een aanvraag voor een experiment kon worden
ingediend als men daarbij bovendien wilde afwijken van wettelijke regels. Deze veldinitiatieven en experimenten zijn vanwege hun voorhoedepositie ‘koplopers’ genoemd. In eerste instantie kregen negen koplopers een dergelijke subsidie. In 2009
zijn daar nog zeventien andere regio’s aan toegevoegd.
Vrij kort na de start van de regionale netwerken, halverwege 2009, besloten de toenmalig verantwoordelijke bewindslieden bij OCW tot een heroverweging van het beleid Passend onderwijs. De aanleiding daartoe vormde onder meer de bezorgdheid
over de nog steeds voortgaande groei van het aantal leerlingen dat geïndiceerd wordt
voor speciale zorg, met bijbehorende groei van de kosten, en de vrees dat door de in
gang gezette ontwikkeling van regionale netwerken te veel energie en tijd zou gaan
zitten in het opzetten van complexe samenwerkingsconstructies op bestuurlijk niveau
en te weinig in het verbeteren van het onderwijs in de klas. Leraren en ouders zouden
daardoor nog te weinig terugzien van en betrokken worden bij het beleid Passend
onderwijs in de regio’s. Op 2 november 2009 s tuurden de bewindslieden een brief
hierover aan de Tweede Kamer, inmiddels bekend als de ‘heroverwegingsbrief’.
Daarin werd gesteld dat een koerswijziging noodzakelijk is om de doelen van Passend
onderwijs te halen. De essentie van de koerswijziging was een accentverlegging van
‘netwerken, indicatiestructuren en overhead’ naar een systeem waarin leerlingen
zoveel mogelijk onderwijs volgen in het regulier onderwijs, met lichte vormen van
2

hulp en met ondersteuning van leraren in het regulier onderwijs om die hulp te kunnen verlenen. In de brief werden enkele concrete beleidswijzigingen aangekondigd
die de realisering van dat systeem moeten bevorderen. De belangrijkste daarvan zijn:
• Er wordt een landelijk referentiekader opgesteld over wat er in de klas nodig is
voor de realisatie van Passend onderwijs, over de vormen van zorg die wel/niet van
het regulier onderwijs verwacht kunnen worden, over de toepassing van handelingsgerichte diagnostiek en over medezeggenschap van ouders en leraren.
• Er wordt toegewerkt naar meer transparantie over de inzet van zorgmiddelen in
scholen en de verdeling van zorgmiddelen over scholen, onder meer op basis van
een helder ‘zorgprofiel’ per school, dat tot stand moet komen met inspraak van leraren en ouders.
• De verplichting om een bovensectoraal regionaal netwerk te vormen vervalt (wordt
bestuurlijk te complex geacht). Sectorale samenwerking (gebaseerd op de bestaande samenwerkingsverbanden in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) blijft wel nodig; de bestaande samenwerkingsverbanden krijgen een
centrale rol wat betreft verdeling van zorggelden en de realisatie van een dekkend
aanbod van onderwijsvoorzieningen.
• Leerlinggebonden indicatiestelling op basis van algemeen geldende criteria vervalt
en wordt vervangen door lokale zorgtoewijzingsprocedures gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek.
• De bestaande middelen voor de leerlinggebonden financiering (het ‘rugzakje’)
worden toegewezen aan de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs; deze verdelen de middelen over de scholen volgens het principe ‘meeste
geld naar de scholen die de meeste zorg bieden’.
• Het grootste deel van de gelden voor ambulante begeleiding van zorgleerlingen in
het regulier onderwijs door begeleiders uit het speciaal onderwijs wordt toegekend
aan de samenwerkingsverbanden in het regulier onderwijs, deze bepalen zelf op
welke wijze dit wordt besteed aan zorg voor leerlingen in het regulier onderwijs
(afschaffen van de ‘verplichte winkelnering’ bij het speciaal onderwijs).
• Het totale budget voor zorgmiddelen in het onderwijs wordt bevroren op het niveau
van de uitgaven in 2008.
• De zorgmiddelen worden regionaal verevend (bestaande ongelijkheid in omvang
van de regionale zorgbudgetten wordt ‘rechtgetrokken’).
• De subsidie voor de koploperregio’s wordt verminderd.
De sectororganisaties (PO-Raad, VO-Raad, WEC-Raad, ouderorganisaties) hebben
zich na enkele veldraadplegingen gematigd positief uitgelaten over de voorgestelde
koerswijziging, zij het met het nodige voorbehoud over de financiële consequenties.
Ze hebben het op zich genomen om gezamenlijk het landelijk referentiekader op te
stellen.
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Ook de Tweede Kamer gaf een voorlopig groen licht, in een Algemeen Overleg over
dit onderwerp in februari 2010. Door de val van het kabinet is echter verdere beleidsontwikkeling enigszins gestagneerd. De voorbereiding van de geplande wetswijziging
is controversieel verklaard en wacht op besluiten van een nieuw kabinet.
Evaluatie koplopers Passend onderwijs
Om de ontwikkeling van Passend onderwijs te kunnen volgen is in 2008 een implementatieonderzoek in de koploperregio’s in gang gezet door de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO). De ECPO volgt de voortgang van Passend
onderwijs en adviseert over het te volgen beleid. In opdracht van de ECPO heeft het
IVA in het schooljaar 2008/2009 onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de
eerste negen koploperregio’s. Het betreft zes veldinitiatieven en drie experimenten. In
2009 verscheen hiervan een rapportage (Pranger e.a., 2009). D e ECPO heeft hierna
een vervolgonderzoek uitgezet in deze negen regio’s om de stand van zaken een jaar
later te kunnen opmaken. Ook moest dit onderzoek de beginsituatie laten zien van de
zeventien nieuwe koplopers.
Op het moment dat het onderzoek werd uitgezet (zomer 2009) was de beleidscontext
nog het beleid Passend onderwijs van vóór de heroverweging. De wens van de ECPO
was om in het vervolgonderzoek naar de koploperregio’s de volgende onderwerpen
centraal te stellen:
• de ontwikkeling als regionaal netwerk;
• het draagvlak voor Passend onderwijs in de scholen en bij ouders;
• de condities voor invoering van Passend onderwijs;
• de ‘één-loketgedachte’;
• de invulling van het continuüm van onderwijsvoorzieningen;
• de invulling van het begrip zorgplicht;
• de kwantitatieve ontwikkelingen in aantallen zorgleerlingen in verschillende
schooltypen en voorzieningen.
Tevens wilde de ECPO inzicht in de wijze waarop de koploperregio’s zorgleerlingen
registreren en volgen en in de motieven van de regio’s die de experimentstatus hebben om af te wijken van de wet.
In oktober 2009 be sloot de ECPO dit onderzoek te laten uitvoeren door het Kohnstamm Instituut en het ITS, op basis van een onderzoeksplan dat een uitwerking van
de wensen van de ECPO bevatte. Enkele weken later verscheen echter de ‘heroverwegingsbrief’. Deze riep nieuwe onderzoeksvragen op over (het vervolg van) de
ontwikkelingen in de regionale netwerken en dus ook over de ontwikkelingen bij de
koplopers. Het viel immers te verwachten dat de koplopers (oude en nieuwe) zich
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zouden gaan bezinnen op de consequenties van de aangekondigde koerswijziging
voor de uitvoering van hun plannen, mogelijk leidend tot nieuwe discussies over de
inzet van de middelen, over verdelingsvragen en over samenwerkingsconstructies.
Om met deze nieuwe omstandigheden rekening te kunnen houden, is in overleg met
de ECPO het onderzoeksplan aangepast. Voor zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ koplopers werd een onderzoeksvraag toegevoegd, namelijk de vraag welke gevolgen de
heroverweging heeft voor de realisatie van hun plannen en hun samenwerking. Tevens werd besloten om de vraag over de kwantitatieve ontwikkelingen te laten vallen.
Omdat binnen de nieuwe koers de regio’s mogelijk weer uiteen zouden vallen in
subsystemen was het niet langer opportuun om voor een hele regio kengetallen in
kaart te brengen.
Voor elk van de onderscheiden onderwerpen is vervolgens bezien of de heroverweging gevolgen zou kunnen hebben. Dat was soms wel, soms niet het geval. Daar waar
dat wel het geval is, zijn aanvullende vragen geformuleerd. Deze worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

1.2

Onderzoeksvragen en uitwerking

Er zijn drie algemene onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke vorderingen zijn er in de eerste groep koploperregio’s gemaakt op de door
de ECPO onderscheiden thema’s in de periode januari 2009 – januari 2010 e n
welke knelpunten doen zich daarbij voor?
2. Wat is de beginsituatie in de tweede groep koplopers op de door de ECPO onderscheiden thema’s en welke knelpunten doen zich daarbij voor?
3. Welke consequenties heeft de heroverweging van het beleid voor de uitvoering
van hun plannen in beide groepen koploperregio’s?
Voor een verdere uitwerking hiervan zijn de door de ECPO genoemde thema’s geclusterd in een aantal onderwerpen. Hieronder geven we per onderwerp kort een
nadere uitwerking. De centrale gedachten bij elk onderwerp worden beschreven, de
aspecten die voor het onderzoek relevant zijn worden benoemd en vermeld wordt of
er extra vragen geformuleerd zijn in verband met de heroverweging.
De genoemde onderwerpen zijn relevant voor beide groepen koplopers.
Regionale samenwerking
De oorspronkelijke gedachte achter Passend onderwijs is dat via een gedecentraliseerde aanpak enkele centrale problemen in het huidige stelsel voor zorgleerlingen
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kunnen worden opgelost, te weten verkokering, complexiteit en bureaucratie. De
aanname is dat men op regionaal niveau via samenwerking in staat is om een flexibel
en gevarieerd aanbod te creëren dat gebruikersvriendelijk is voor ouders en leerlingen. De verantwoordelijkheid hiervoor is neergelegd bij de professionals in het onderwijsveld, in het bijzonder bij de schoolbesturen (Ledoux et al, 2007; Ministerie
van OCW, 2005a, 2005b). Een belangrijke vraag voor het implementatieonderzoek is
derhalve of het lukt om tot adequate samenwerking te komen tussen schoolbesturen
onderling en tussen onderwijs en buitenschoolse zorg. Daarbij spelen allerlei factoren
een rol die samenwerking kunnen bevorderen of belemmeren (Sloper, 2004; Smeets,
2007; Pranger e.a., 2009). Eén van die factoren is de grootte van de regio, respectievelijk het aantal relevante partners in de samenwerking.
Relevante aspecten voor het onderzoek bij dit onderwerp zijn daarom:
• samenwerking tussen schoolbesturen onderling;
• samenwerking met instellingen voor buitenschoolse zorg;
• rol van de gemeente, in relatie tot de rol van de Centra voor Jeugd en Gezin (zie
Pranger e.a., 2009);
• samenwerkingsdoelen en -geschiedenis: in hoeverre wordt voortgebouwd op al
bestaande samenwerking?;
• mate waarin de koploperregio’s kenmerken vertonen van succesvolle netwerken
(bijvoorbeeld duidelijke doelen, heldere verantwoordelijkheden, leiderschap, goede
communicatie, evaluatie; zie Smeets, 2007, Sloper, 2004);
• grootte en afbakening van de regio, eventuele verdeling in subregio’s of sectoren,
motieven daarvoor.
Heroverweging
In eerste instantie is in het beleid Passend onderwijs veel nadruk gelegd op de bovensectorale samenwerking. Er is een landelijk dekkend netwerk gemaakt van circa 70
regio’s, met als basis het voedingsgebied van de bestaande samenwerkingsverbanden
voortgezet onderwijs. In elke regio moesten de scholen/de besturen uit de verschillende onderwijssectoren komen tot een gezamenlijk en dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen voor alle zorgleerlingen. De koploperregio’s vormden hierin zoals
gezegd een voorhoede. Sinds de koerswijziging is echter de verplichting tot bovensectorale samenwerking in één regionaal netwerk vervallen. Het wordt aan de regio’s
zelf overgelaten of zij kiezen voor verdere bovensectorale samenwerking of alleen
voor sectorale samenwerking. Daarom is in het onderzoek de vraag toegevoegd in
hoeverre de heroverweging leidt tot het uiteenvallen van regionale netwerken in de
koploperregio’s. Als dat het geval is, is nagevraagd welke consequenties dit heeft
voor de samenwerking met verschillende actoren.
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Condities voor invoering van Passend onderwijs
Deskundigheidsbevordering en adequate financiering zijn essentiële condities voor de
invoering van Passend onderwijs. Een belangrijke vraag voor het implementatieonderzoek is of en op welke wijze men in de koploperregio’s aandacht besteedt aan het
bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de scholen, in het bijzonder aan de deskundigheid van leerkrachten, interne begeleiders en ambulante begeleiders. Een bijbehorende vraag is hoe men vaststelt wat de kwaliteit is en of deze verbetert. Daarbij
gaat het niet alleen om de kwaliteit van het onderwijsaanbod, maar ook om de resultaten bij leerlingen. Het uiteindelijke doel van Passend onderwijs is dat zorgleerlingen
zich in het onderwijs beter kunnen ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel (ECPO, 2008). Om te kunnen vaststellen of dat doel gehaald wordt, is het nodig
om de prestaties en ontwikkeling van leerlingen te monitoren. Het is de vraag hoe dit
in de scholen haar beslag krijgt en of dergelijke kengetallen ook bovenschools worden verzameld.
Wat de financiering betreft, bestaat er nog veel onduidelijkheid. Bundeling van middelen maakt een flexibele inzet op regionaal niveau mogelijk, zo zijn de opvattingen
in de koploperregio’s die in het IVA-rapport naar voren komen (Pranger e.a., 2009).
De eventuele invoering van budgetfinanciering (een vast budget per regio, afschaffing
van openeinderegelingen), zoals aangekondigd in de eerste beleidsstukken over Passend onderwijs, brengt echter veel onzekerheid met zich (Jepma e.a., 2009).
Relevante aspecten voor het onderzoek bij dit onderwerp zijn daarom:
deskundigheidsbevordering van leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders (in welke omvang, op welk domein, vanuit welke visie);
• andere vormen van kwaliteitsversterking/verbetering;
• zorg voor de kwaliteit op verschillende niveaus (aanbod, organisatie, resultaten bij
leerlingen); wijze van monitoren/dataverzameling;
• financieringssystematiek: voorkeur, ervaringen, wijze van kostenbeheersing.
•

Heroverweging
De koerswijziging is mede ingezet om de kans te vergroten dat Passend onderwijs
ook daadwerkelijk iets gaat verbeteren aan de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen in het regulier en het speciaal onderwijs. Dit was echter al een beleidsdoel
van Passend onderwijs, en de heroverweging leidt voor de onderwerpen deskundigheidsbevordering en versterking van kwaliteit dus niet tot nieuwe vragen.
Dat is wel het geval voor het onderwerp financieringssystematiek. De financieringssystematiek ondervindt in het nieuwe beleid flinke veranderingen. Vertegenwoordigers van het regulier onderwijs krijgen meer zeggenschap over de verdeling van de
zorgmiddelen en de rol van de ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs
komt ter discussie te staan. Verder leidt de heroverweging vanaf augustus 2010 t ot
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lagere subsidie voor de koplopers en kan ook de beslissing om over te gaan tot verevening consequenties hebben voor bepaalde regio’s. Daarom is in het onderzoek de
vraag toegevoegd welke consequenties deze veranderingen hebben voor de ontwikkeling van Passend onderwijs in de koploperregio’s en voor de uitvoering van de opgestelde plannen.
Het draagvlak voor Passend onderwijs
Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen moet vooral in de
klas worden gerealiseerd. Daarom is het van groot belang dat er draagvlak is bij leerkrachten en dat zij zich inzetten om er een succes van te maken. Ook bij ouders moet
er draagvlak zijn, zowel bij de ouders van zorgleerlingen, als bij de overige ouders.
De eerste uitkomsten van onderzoek naar Passend onderwijs laten echter zien dat tot
op heden met name leerkrachten en ouders nog nauwelijks bij het gesprek over de
gewenste veranderingen betrokken zijn (Pranger e.a., 2009; Van Schoonhoven &
Vreuls, 2008; Vreuls & Van Schoonhoven, 2009). Het is ook de vraag in hoeverre
leerkrachten (en schooldirecties) de beleidsdoelen ondersteunen. Er mag verwacht
mag worden dat ze niet allemaal positief zullen staan tegenover Passend onderwijs,
als dat betekent dat ze hun werk zullen moeten veranderen (speciaal onderwijs) of dat
de belasting wellicht zal toenemen (regulier onderwijs). Een soortgelijke vraag kan
worden gesteld over ouders (zie Vergeer e.a., 2004).
Relevante aspecten voor het onderzoek bij dit onderwerp zijn daarom:
houding van schoolleiders en leerkrachten jegens Passend onderwijs;
• betrokkenheid van schoolleiders en leerkrachten bij de doelen van en ontwikkelingen in het netwerk;
• aandacht binnen het netwerk voor het vergroten van de betrokkenheid van schoolleiders en leerkrachten;
• houding van ouders jegens Passend onderwijs;
• betrokkenheid van ouders, op beleidsniveau (vertegenwoordiging, participatie);
• aandacht binnen het netwerk voor de positie van ouders van zorgleerlingen en
overige ouders.
•

Heroverweging
De voorgenomen herziening van Passend onderwijs beoogt onder meer het draagvlak
bij deze groepen te vergroten. Vragen betreffende het draagvlak waren al van belang,
maar zijn het sinds de heroverweging des te meer. Op verzoek van de ECPO is daarom in dit onderzoek afzonderlijk aandacht besteed aan draagvlak voor/bekendheid bij
Passend Onderwijs bij leerkrachten. Voor ouders is dit niet gedaan, omdat hiernaar al
afzonderlijk onderzoek in uitvoering is. Wel wordt gevraagd in hoeverre in het net-
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werk gewerkt wordt aan het organiseren van draagvlak bij en betrokkenheid van
ouders.
Continuüm van zorg
Volgens de oorspronkelijke beleidsplannen wordt van de regio’s Passend onderwijs
verwacht dat zij als regio een continuüm van zorg realiseren: een samenhangend
stelsel van aanbod en voorzieningen dat past bij verschillende zorgbehoeften van
leerlingen. Dat kan bestaand aanbod zijn, maar er kunnen ook nieuwe vormen worden
gecreëerd, zoals tussenvormen, tijdelijke vormen van opvang en specifiek aanbod
voor bepaalde (nieuwe) doelgroepen. De definitie van ‘continuüm van zorg’ ligt niet
vast. Een belangrijke vraag is daarom hoe dit begrip in de koploperregio’s wordt
ingevuld en welke variatie zich daarbij voordoet. Een vergelijkbare vraag ligt er bij
het begrip zorgplicht. Uit het onderzoek van het IVA blijkt dat het begrip zorgplicht
in de koploperregio’s nog niet sterk leeft, de implicaties ervan lijken in de startfase
nog niet uitvoerig verkend en besproken. Het is van belang om in het vervolgonderzoek verder te onderzoeken hoe in de verschillende regio’s het begrip zorgplicht
wordt ingevuld en of volgens de betrokkenen de daarmee beoogde doelen (geen leerlingen die thuiszitten, passend aanbod voor alle leerlingen, keuzevrijheid ouders)
worden bereikt of kunnen worden bereikt.
Relevante aspecten voor het onderzoek bij dit onderwerp zijn daarom:
• definitie van continuüm van zorg;
• variatie in het zorgaanbod;
• definitie en (beoogde) invulling van zorgplicht;
• consequenties van zorgplicht, eventuele knelpunten.
Heroverweging
De koerswijziging heeft inhoudelijk weinig consequenties voor deze onderwerpen.
Maar in de wijze van sturing kunnen wel veranderingen optreden. In het nieuwe beleid komt meer zeggenschap te liggen bij de bestaande samenwerkingsverbanden en
bij de schoolbesturen. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de inrichting van
en de verantwoordelijkheid voor het continuüm van zorg. Een andere vraag is of de
rol van het speciaal onderwijs in dit geheel gaat veranderen, als de plannen rond
herziening van de financieringssystematiek hun beslag krijgen. Vragen hierover zijn
toegevoegd.
Indicatiestelling en toewijzing van zorg
Een centrale kwestie bij de organisatie van onderwijs aan zorgleerlingen is de vaststelling welke leerlingen in aanmerking komen/behoefte hebben aan specifieke vor9

men van zorg en, daarmee samenhangend, hoe zorgmiddelen verdeeld moeten worden. Dit is het vraagstuk van indicatiestelling en toewijzing van zorg. In het oorspronkelijk beleid was de gedachte ontwikkeld dat er één gezamenlijk regionaal loket
moet zijn dat zorgt voor eenvoudige en niet bureaucratische procedures van indicering en toewijzing van zorg. Uit het onderzoek van het IVA is gebleken dat de ontwikkeling van het gemeenschappelijke loket door de eerste groep koploperregio’s
hoog op de agenda is gezet. De meeste van deze regio’s hadden ambities op dit gebied en de wens om procedures voor gebruikers te vereenvoudigen en goede begeleiding van ouders te realiseren wordt breed gedeeld. Een aandachtspunt hierbij bleek
wel de afbakening met de taken van de Centra voor Jeugd en Gezin.
Vanuit dit oorspronkelijke perspectief zijn daarom de volgende aspecten relevant
voor het onderzoek:
• vormgeving van één loket, eventuele varianten;
• betrokken partijen;
• functies en taken van het loket;
• integratie/afstemming van indicatietrajecten;
• mate van vereenvoudiging (vermindering van regels, transparantie);
• afbakening ten opzichte van Centra voor Jeugd en Gezin.
Heroverweging
De verplichting tot de vorming van een regionaal loket Passend onderwijs, dat als een
van de kernpunten van Passend onderwijs was gepositioneerd, is met de herziening
vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor de uitwerking van het genoemde loket in de
verschillende koploperregio’s. Daarom is de vraag toegevoegd in hoeverre de beleidsherziening consequenties heeft voor de verdere uitwerking van de plannen rond
één loket, voor de uitvoering van de taken die aan het loket waren toebedacht (met
name verwijzing en indicatiestelling), de afstemming met andere voorzieningen (zoals de zorg- en adviesteams, de centra voor jeugd en gezin en de Bureaus Jeugdzorg)
en de begeleiding van/advisering aan ouders.

1.3

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
A. Gesprekken met sleutelfiguren.
B. Internetenquête bij schoolleiders, interne begeleiders/zorgcoördinatoren en leerkrachten.
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A. Gesprekken met sleutelfiguren
De koploperregio’s zijn ingedeeld in drie groepen. De eerste groep (9 regio’s) zijn de
‘oude’ koplopers (eerste tranche) die in 2008 gestart zijn en al een keer zijn onderzocht door het IVA. De tweede groep (17 regio’s) zijn de ‘nieuwe’ koplopers die in
2009 goedkeuring voor hun plan als veldinitiatief of experiment hebben verkregen
(tweede tranche). Binnen deze tweede groep is een verdere verdeling gemaakt. Bij 8
van deze nieuwe koplopers is gekozen voor intensieve dataverzameling, bij de overige 9 voor extensieve dataverzameling.
Intensieve dataverzameling wil zeggen dat er meerdere gesprekken gepland werden
met verschillende groepen actoren:
• projectleiders/stuurgroepleden/coördinatoren van samenwerkingsverbanden;
• vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen (grote en kleinere);
• rec-coördinatoren en leden van indicatiecommissies;
• vertegenwoordigers van buitenschoolse zorg;
• vertegenwoordigers van ouders.
Extensieve dataverzameling wil zeggen dat er één groepsgesprek gepland werd met
alleen projectleiders, stuurgroepleden of coördinatoren van samenwerkingsverbanden.
In een enkel geval zat daar ook een vertegenwoordiger uit een van de andere groepen
bij.
Met de coördinatoren/projectleiders van de regio’s is overlegd over de keuze van de
te interviewen personen. Uitgangspunt hierbij was dat het moest gaan om mensen die
voldoende overzicht hebben over Passend onderwijs als lokaal beleidsgebied. Voor
de ouders betekent dat een beperking tot ouders die een rol spelen in platforms en
andere vertegenwoordigende organen.
In het IVA-onderzoek zijn alle oude koplopers intensief bevraagd. Daarom is er voor
gekozen om in deze groep nu alleen extensieve dataverzameling toe te passen. Voor
de nieuwe koplopers was intensieve dataverzameling gewenst, maar om redenen van
tijd en budget kon dat slechts bij ongeveer de helft worden gerealiseerd. Met de ECPO is overlegd over welke regio’s intensief zouden worden bevraagd. Daarbij is
gestreefd naar een goede verdeling wat betreft grootte van de regio en het al dan niet
plegen van aanpassingen in de plannen in verband met de heroverweging. Hierover
was vooraf al enige informatie beschikbaar vanwege een inventarisatieronde die door
de ECPO was gehouden na de heroverwegingsbrief.
In het volgende schema staan de koploperregio’s geordend naar type dataverzameling.
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Figuur 1.1 – Koploperregio’s, naar type dataverzameling. Cursief: de experimenten 1
Intensief

Extensief

Eerste tranche

Nvt

Arnhem
Eemland
Reformatorisch verband
Midden Brabant
Almere
Noord-Limburg
Midden-Limburg West
Twente
Deventer

Tweede tranche

Zuid-Limburg
Midden-Limburg Oost
Zutphen
Gelderse Vallei
Duin- en Bollenstreek
Midden-Holland
Lelystad
Zoetermeer

Achterhoek Oost
Apeldoorn
Doetinchem
Gorinchem
Noordoostpolder
Rijnland
Westland
Zwolle
Noord-oost-west Groningen

Voor alle gesprekken is één gespreksleidraad gemaakt. Daarin zijn vragen geordend
naar de in 1.2 ge noemde onderwerpen. In de regio’s waar meerdere gesprekken gevoerd zijn, is in elk gesprek nagegaan over welke onderwerpen de informanten het
best geïnformeerd waren. Daarop is vervolgens de nadruk gelegd. De gespreksleidraad is opgenomen als bijlage bij dit rapport 2.
Bij elke rubriek is gevraagd naar de stand van zaken in de betreffende regio. Voor de
oude koplopers is bij elke rubriek een extra vraag opgenomen, naar de veranderingen
die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Verder is bij elke rubriek een vraag
opgenomen over de eventuele invloed van de heroverweging.

1 Alleen Eemland heeft een beschikking ontvangen als experiment Passend onderwijs. Almere, dat
een experiment met cluster 3 en 4 uitvoert, heeft wel een beschikking als experiment Passend onderwijs aangevraagd, maar niet gekregen. Ook Deventer heeft een experiment aangevraagd, maar
geen beschikking gekregen. Daarom nam Deventer niet deel aan het onderzoek.
2 De volgorde van de onderwerpen is in de leidraad een iets andere dan zoals gehanteerd in dit rapport. Ook de rubricering wijkt op enkele punten van die volgorde af. Bij de verwerking van de data
is echter de indeling van onderwerpen zoals genoemd in dit hoofdstuk aangehouden.
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Beginschema en verwerking data interviews
Voorafgaand aan de gesprekken werd de documentatie van de betreffende regio’s
bestudeerd en samengevat. Dit betrof vooral het projectplan, voor de oude regio’s ook
de informatie uit het IVA-rapport. Hierbij is dezelfde indeling in onderwerpen gehanteerd als in de interviews. Aldus is voor elke regio de beginsituatie vastgelegd op elk
onderwerp. Dit ingevulde ‘beginschema’ is vóór de gesprekken toegestuurd aan de
projectleider/coördinator, met het verzoek eventuele fouten te corrigeren. Vervolgens
is het beginschema in de gesprekken gebruikt, naast de interviewleidraad, om per
thema nieuwe informatie over de stand van zaken in de regio op te vragen.
Deze nieuwe informatie is vervolgens weer verwerkt in het schema en nogmaals
toegestuurd aan de contactpersoon/personen in de regio. Op deze manier is voor elke
regio op dezelfde wijze de verkregen informatie thematisch geordend. Dit maakte het
mogelijk om op thema te analyseren, over de regio’s heen.
Checklist
Eén van de aspecten die horen bij het onderwerp ‘samenwerking’ is de vraag in hoeverre de koplopers beschouwd kunnen worden als succesvolle netwerken of samenwerkingsverbanden. Het stellen van open vragen hierover is lastig, vanwege het risico
op (te) globale of sociaal wenselijke antwoorden. Daarom is speciaal voor deze vraag
nog een ander onderzoeksinstrument ingezet, namelijk een korte checklist met 12
stellingen over visie, helderheid van doelen, communicatie, verantwoordelijkheden
e.d. Deze is aan alle gespreksdeelnemers voorgelegd met het verzoek per stelling aan
te geven in hoeverre men dit van toepassing vindt op het eigen netwerk (vijfpuntsschaal). De checklist is steeds aan het begin van de gesprekken ingevuld door alle
deelnemers. De checklist is eveneens opgenomen als bijlage bij dit rapport.
B. Internetenquête
Voor het verkrijgen van een beeld van de opvattingen en betrokkenheid van schoolleiders, intern begeleiders of zorgcoördinatoren en leerkrachten is een korte enquête
ontwikkeld, in te vullen via internet (20 minuten invultijd). Deze bevat vragen over:
• bekendheid met het beleid Passend onderwijs (landelijk en in de eigen regio);
• beeld van de bedoelingen van Passend onderwijs (gepercipieerde doelen);
• oordeel over informatie over Passend onderwijs (voldoende?) en over eigen acties
om op de hoogte te blijven;
• verwachtingen van Passend onderwijs (wat gaat het opleveren?);
• mening over Passend onderwijs (mate van instemming met specifieke beleidsonderdelen en beleidsmaatregelen);
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•
•
•

oordeel over de eigen vaardigheid in omgaan met zorgleerlingen (alleen voor leerkrachten);
oordeel over gewenste verbetering van leerkrachtvaardigheden (alleen voor nietleerkrachten);
vormen van hulp aan zorgleerlingen en steun voor leraren met zorgleerlingen in de
eigen school.

In de vraag over ‘mening over Passend onderwijs’ zijn ook beleidsacties/voorstellen
opgenomen uit de heroverwegingsbrief. Op die manier is ook beeld worden verkregen
van de attitude tegenover het nieuwe beleid, zonder dat dit beleid eerst moest worden
uitgelegd.
Aan de coördinatoren/projectleiders van de koploperregio’s zijn e-mailadressen gevraagd van de in de regio deelnemende scholen. Verder is met hen overlegd of alle
scholen in de regio zouden worden benaderd of (in verband met beperking van belasting van het veld) alleen een aselecte steekproef. Het laatste was voor het onderzoek
voldoende, het eerste een mogelijkheid als de betreffende coördinator/projectleider
daar prijs op stelde. In de meeste gevallen koos men voor een steekproef. De steekproeven zijn random getrokken, binnen elke sector gaat het om ca. 30% van de scholen.
Via e-mail zijn vervolgens de geselecteerde scholen uitgenodigd de internetenquête in
te vullen. Het betreft zowel scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs als
speciaal (basis)onderwijs. Gevraagd is om invullen door:
• een lid van de schooldirectie (directeur of adjunct directeur);
• een intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO);
• drie groepsleerkrachten, namelijk één uit kleuterbouw/onderbouw, één uit de middenbouw en één uit de bovenbouw (PO) of enkele mentoren, drie uit de onderbouw
en drie uit de bovenbouw (VO).

1.4

Verloop van het onderzoek

Op enkele punten is het onderzoek anders verlopen dan beoogd. Eén regio (Deventer)
wilde uiteindelijk niet aan het onderzoek meedoen, omdat men ontevreden was over
de wijze waarop het ministerie de aanvraag tot experiment had behandeld en over de
aangekondigde bezuinigingen in de heroverwegingsbrief. Een andere regio (Duin- en
Bollenstreek) wilde wel meedoen, maar niet aan de intensieve dataverzameling. In die
regio zijn dus niet meerdere gesprekken gevoerd.
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Verder had een deel van de contactpersonen in de regio’s bezwaar tegen de internetenquête voor de scholen. De argumenten daarvoor waren uiteenlopend: sommigen
vonden dat de scholen nog onvoldoende op de hoogte waren van de plannen voor
Passend onderwijs in de regio, anderen hadden zelf net een vragenlijst bij scholen
uitgezet, weer anderen wilden scholen hiermee niet belasten. Het meest voorkomende
argument was echter dat vanwege de heroverweging de ontwikkeling van Passend
onderwijs onzeker was geworden, en het dus niet het juiste moment was om de meningen op scholen te gaan peilen.
Drie regio’s weigerden (naast Deventer) om deze redenen de medewerking aan de
internetenquête en hebben geen mailadressen van scholen geleverd. In drie andere
regio’s was er geen sprake van een expliciete weigering, maar zijn de mailadressen
eveneens niet verstrekt.
Verder bleek tijdens de gesprekken dat de gesprekspartners sterk in beslag genomen
werden door de heroverweging in het beleid en de consequenties daarvan (verwacht
of vermeend) voor de eigen activiteiten. Aan dat onderwerp is relatief veel tijd besteed. Daardoor konden in de meeste gevallen niet alle onderwerpen uit de interviewleidraad (uitvoerig) aan bod komen. Dit weerspiegelt zich in de rapportagevorm, zie
hiervoor paragraaf 1.5.

1.5

Wijze van rapporteren en leeswijzer

Het onderzoek heeft betrekking op twee groepen regionale netwerken: acht koplopers
van de eerste tranche en zeventien koplopers van de tweede tranche. In hoofdstuk 2
tot en met 6 geven we per hoofdonderwerp een overzicht van de resultaten van de
groepsgesprekken die in de 25 re gio’s zijn gevoerd. Deze beschrijving geeft een
totaalbeeld van de stand van zaken bij de koplopers. Door het grote aantal gespreksonderwerpen dat in de groepsgesprekken is aangesneden, was het niet mogelijk van
elke regio op alle punten tot in details informatie te verzamelen. Daarom vermijden
we in de beschrijving zoveel mogelijk het noemen van aantallen regio’s waarop bepaalde conclusies van toepassing zijn. Het gaat niet om een kwantitatief overzicht,
maar om een kwalitatief beeld (weergeven van trends en variatie).
Overigens is het streven naar regionale netwerken met de heroverweging Passend onderwijs weliswaar door de overheid losgelaten, maar bijna alle in het onderzoek betrokken regionale netwerken hebben de intentie als regionaal netwerk te blijven
voortbestaan. Daarom houden we hier vast aan het regionale netwerk als eenheid van
analyse.
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Bij de verslaglegging van de resultaten van de vraaggesprekken in de genoemde
hoofdstukken maken we geen onderscheid tussen de eerste en de tweede tranche,
omdat die verschillen op veel punten niet zo duidelijk zijn en afzonderlijke beschrijving de leesbaarheid niet ten goede komt. Ook de deelnemers aan de tweede tranche
hebben al een langere aanloop achter de rug en het moment waarop zij subsidie kregen, vormt daarom geen duidelijk startpunt. Dit bemoeilijkt de vergelijking. Bovendien hebben verschillende deelnemers erop gewezen dat de aangevraagde beschikking pas laat is afgegeven, waardoor er lange tijd onduidelijkheid was over de vraag
of er extra middelen voor een veldinitiatief of experiment zouden komen. Ook daarom is niet voor iedereen een duidelijk moment aan te wijzen waarop men van start is
gegaan. We maken wel onderscheid tussen de eerste en tweede tranche in de rapportage van de resultaten van de korte vragenlijst (‘checklist’) die bij deze gesprekken is
ingevuld door de deelnemers, in hoofdstuk 7. Daarbij tekenen we echter aan dat gevonden verschillen mede het gevolg kunnen zijn van verschillen in samenstelling van
de deelnemers aan de groepsgesprekken. In de regio’s waar meer dan één gesprek is
gevoerd, kwamen immers meer groepen aan bod dan in de regio’s waar we ons tot
één groepsgesprek moesten beperken.
In hoofdstuk 8 bespreken we de resultaten van de enquête bij de schoolleiders en leraren. Deze geeft, aanvullend op de gesprekken, meer zicht op randvoorwaarden voor
Passend onderwijs in de scholen, waaronder draagvlak en competenties.
In hoofdstuk 9 maken we voor de acht koplopers van de eerste tranche die aan dit
vervolgonderzoek hebben deelgenomen, per regio een vergelijking tussen de belangrijkste resultaten van het in 2009 door het IVA uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken die in het kader van het huidige onderzoek zijn gevoerd.
In hoofdstuk 10 sluiten we dit onderzoeksverslag af met conclusies en een discussieparagraaf.
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2 Regionale samenwerking

2.1

Inleiding

In de volgende paragrafen gaan we in op de samenstelling en organisatie van de regionale netwerken en op de visie van de netwerken en de doelen die zij nastreven.
Daarbij besteden we tevens aandacht aan de gevolgen van de onlangs aangekondigde
heroverweging van Passend onderwijs en andere recente ontwikkelingen in het beleid. Ook gaan we in op de betrokkenheid van gemeenten bij activiteiten van de regionale netwerken.

2.2

Betrokken partijen en organisatie van de samenwerking

Betrokken partijen
Een regionaal netwerk omvat in de meeste gevallen één samenwerkingsverband voor
voortgezet onderwijs. Het aantal samenwerkingsverbanden primair onderwijs per
regionaal netwerk varieert van één tot dertien. In de helft van de regio’s gaat het om
twee of drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Regionale expertisecentra
van cluster 3 en 4 nemen in alle regionale netwerken deel en cluster 2 in de meeste
netwerken. Bureau Jeugdzorg wordt als deelnemer genoemd in bijna drie kwart van
de netwerken. Daarnaast worden nog tal van andere partijen genoemd waarmee wordt
samengewerkt, zoals de GGD, MEE, GGZ, instellingen voor jeugdzorg en Rec 1. Gemeenten participeren soms in het regionale netwerk, of er is afzonderlijk overleg met
gemeenten, bijvoorbeeld in verband met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (zie
paragraaf 6.4). Het aantal gemeenten waarmee regionale netwerken te maken hebben,
varieert van één tot negentien. Zes van de 25 regionale netwerken zijn onderverdeeld
in subregio’s, in aantal variërend van drie tot zeven.
Organisatiestructuur
Qua organisatiestructuur kent een regionaal netwerk meestal een regiegroep of stuurgroep, waarin de besturen van de participerende organisaties zijn vertegenwoordigd,
en een projectgroep. De regiegroep of stuurgroep voert regie, stelt het plan van aanpak vast en houdt toezicht op de voortgang. Twee regionale netwerken hebben hun
eigen bestuur. De projectgroep ontwikkelt beleid, stuurt de activiteiten aan en vormt
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de spil van de samenwerking. In deze groep zitten doorgaans de coördinatoren van de
samenwerkingsverbanden en de Rec’s, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers
van andere participerende organisaties. Voor de uitwerking van de activiteiten zijn in
de meeste netwerken werkgroepen ingesteld (zoals een werkgroep ‘continuüm van
zorg’, een werkgroep ‘één loket’, een werkgroep ‘aansluiting PO-VO’ en een werkgroep ‘ouderbetrokkenheid’). Soms wordt in aanvulling daarop met klankbordgroepen (bijvoorbeeld van leraren en/of van ouders) gewerkt. In één van de netwerken
heeft men ervaren dat het inhoudelijk efficiënter is om binnen de werkgroepen een
subwerkgroep PO en een subwerkgroep VO te creëren. Figuur 2.1 laat de organisatiestructuur van één van de regionale netwerken zien. Figuur 2.2 laat de organisatiestructuur zien van een complexer regionaal netwerk, dat uit drie subregio’s bestaat.

Figuur 2.1 – Organisatieschema Passend onderwijs Regionaal netwerk Zutphen

Gevolgen van de heroverweging
In de ‘heroverweging Passend onderwijs’ zijn verschillende aanpassingen in de oorspronkelijke plannen aangekondigd die tot wijzigingen in de regionale samenwerking
rond Passend onderwijs kunnen leiden (zie voor de aanpassingen hoofdstuk 1).
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Het algemene beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, is dat er in de koploperregio’s weinig begrip bestaat voor de heroverweging. De heroverweging is op een
moment gekomen waarop de ontwikkelingen in de regio’s in volle gang waren. De
bestuurlijke samenwerking was geregeld en men was begonnen om te werken aan de
invoering van Passend onderwijs in de scholen, toen alles veranderde. Daarbij worden
de aangekondigde veranderingen in de bekostiging als bezuinigingsmaatregel gezien,
die consequenties zal hebben voor het onderwijs aan zorgleerlingen. Er wordt geklaagd over zwalkend beleid en over een onbetrouwbare overheid, die de regels tijdens het spel verandert (‘De overheid spreekt van bestuurlijke drukte. Maar we zijn
nauwelijks een jaar bezig!’).
In veel van de gesprekken wordt gesteld dat de heroverweging heeft geleid tot vertraging van de ontwikkeling van Passend onderwijs. Dit betreft bijvoorbeeld de plannen
voor de bestuurlijke vormgeving. De heroverweging heeft de druk op besturen uit het
proces gehaald en de voorgestelde verschuivingen leiden tot onduidelijkheid over de
positie van de verschillende betrokkenen. De urgentie is minder geworden of men
gaat zich heroriënteren.
De overgang van het regionale netwerk als leidend principe naar het samenwerkingsverband als leidend principe heeft in enkele regio’s al duidelijke gevolgen gehad. Het
regionale netwerk Twente is als gevolg van de heroverwegingsbrief uiteengevallen.
De samenwerking tussen de tien WSNS-samenwerkingsverbanden, de twee samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs en de drie regionale expertisecentra is
formeel beëindigd. De stuurgroep blijft tot en met juni 2010 bestaan, gaat het veldinitiatief en de plannen afbouwen en geeft haar opdracht terug aan het onderwijsveld.
De samenwerkingsverbanden krijgen de regierol. In de regio Duin- en Bollenstreek is
het netwerk wat de uitwerking van activiteiten betreft, daar waar dat logisch is, gesplitst in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Waar dat
gewenst of noodzakelijk is, blijft men gezamenlijke acties ondernemen en er blijft een
afstemmingsverplichting. Enkele regio’s maken zich op voor een versterking van hun
samenwerkingsverbanden. Dit in verband met de heroverweging, die ertoe leidt dat er
in de samenwerkingsverbanden nieuwe verantwoordelijkheden bij komen. Enkelen
vinden het positief dat de rol van de samenwerkingsverbanden groter wordt (‘de
samenwerkingsverbanden komen breed terug’). Van de kant van schoolbestuurders
wordt er echter op gewezen dat de samenwerkingsverbanden onvoldoende sturingsmogelijkheden hebben, terwijl ze wel de bijbehorende verantwoordelijkheden krijgen.
In één van de netwerken wordt als positief punt van de heroverweging genoemd dat
deze aansluit bij het beleid van het bestuur, dat voorstander is van decentralisering in
deze regio.
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Figuur 2.2 – Organisatieschema Passend onderwijs Regionaal netwerk Zuid-Limburg

In een aantal regio’s vraagt men zich af of het lukt om alle besturen bij het netwerk te
houden. De mogelijkheid bestaat dat besturen uit het netwerk stappen. Dat heeft consequenties voor de samenwerking en voor de financiering van de activiteiten. In één
van de netwerken wordt de samenwerking als gevolg van de heroverweging ‘fragiel’
genoemd. Er dreigt nu al versnippering te ontstaan vanwege wijzigingen in de financiering. Het is afhankelijk van ‘goedwillende bestuurders’ of het geheel bij elkaar
blijft. Er is ook een regio waar men een lichtere vorm van bestuurlijke samenwerking
overweegt. In een andere regio gaat men in opdracht van de besturen onderzoek doen
naar de wenselijkheid en intensiteit van de samenwerking en ligt een aantal processen
stil, zoals de ontwikkeling van het regionale loket Passend onderwijs. Ook zijn er
regio’s waar als gevolg van de heroverweging een aangepast activiteitenplan is uitgewerkt. Soms is er een verschuiving van taken te zien. Zo is in een van de regio’s
bijvoorbeeld de taak om voor draagvlak te zorgen bij de besturen neergelegd, terwijl
oorspronkelijk het plan was dat het regionale management dat zou verzorgen. In een
andere regio hebben na de heroverweging de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verschillende projecten
gekregen.
In het enige regionale netwerk dat een beschikking heeft ontvangen voor een breed
experiment Passend onderwijs, Eemland, is geconcludeerd dat de heroverweging het
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experiment niet hoeft te raken. De oorspronkelijke plannen kunnen in grote lijnen
gehandhaafd worden. Er zijn beperkte wijzigingen in de plannen aangebracht. Wel
ervaart men de uitvoering door de landelijke beleidswijzigingen als ‘taai en stroperig’. Een negatief aspect is dat de heroverweging een streep heeft gezet door de netwerkvorming in andere regio’s, waarmee Eemland samenwerkt.
In vier van de 25 regio’s wordt er expliciet op gewezen dat het loslaten van de verplichte samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs als negatief wordt ervaren. Er wordt gesteld dat deze ‘knip’ weer een muur tussen beide sectoren creëert. In
een van de gesprekken wordt het probleem genoemd dat het voortgezet onderwijs in
een aantal gevallen nog steeds plaatsing van leerlingen weigert. Het loslaten van de
verplichting tot samenwerking bemoeilijkt dit nog meer. In één regio ziet men het als
positief dat de verplichte samenwerking is losgelaten. Dit haalt de druk ervan af en
biedt ruimte om deze samenwerking in eigen tempo en naar eigen goeddunken uit te
voeren. Het streven naar samenwerking blijft in die regio overigens wel bestaan.
Overigens wordt in één van de gesprekken bovendien het in de heroverweging weglaten van de samenwerking en afstemming met de voorschoolse voorzieningen een
gemiste kans genoemd.

2.3

Visie en doelen van de regionale netwerken

In de plannen die de regionale netwerken hebben opgesteld, is in het algemeen een
formulering opgenomen van de visie of de uitgangspunten die basis vormen voor de
activiteiten. Ook is het gebruikelijk de doelen te omschrijven die het netwerk in onderlinge samenwerking wil bereiken.
Een voorbeeld van een omschrijving van de visie op Passend onderwijs is die van het
regionale netwerk Achterhoek–Oost: ‘Ieder kind heeft het recht zich zo optimaal
mogelijk te ontwikkelen in een zo normaal mogelijke setting waarin vanuit pedagogisch optimisme en vertrouwen in de ontwikkelingskracht van kinderen wordt gedacht
en handelingsgericht gewerkt.’
In het onderstaande tekstkader geven wij voorbeelden van omschrijvingen van doelen
en uitgangspunten in twee netwerken. Bij de doelen die men wil realiseren, wordt
veelal verwezen naar een onderwijscontinuüm waarin wordt voorkomen dat ‘leerlingen tussen wal en schip vallen’, waarin onderwijs- en zorginstellingen samenwerken
en waarin harmonisatie van indicatiestelling en betere ondersteuning aan ouders worden gerealiseerd. Onderwijs en ondersteuning moeten zoveel mogelijk ‘thuisnabij’
worden geboden, waarbij handelingsgericht werken voorop staat. Overigens wordt er
in de gesprekken op gewezen dat er altijd behoefte zal blijven aan speciale voorzie-
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ningen voor leerlingen met dusdanige problematiek dat het reguliere onderwijs – al
dan niet tijdelijk – niet in hun ondersteuningsbehoefte kan voorzien.
Te realiseren doelen (Almere):
• sluitend zorgcontinuüm van voorzieningen voor onderwijs en zorg voor alle 2- tot 23-jarigen;
• inrichting monitor Passend onderwijs in relatie tot de locale educatieve agenda;
• één uitvoeringsorganisatie voor de gecombineerde middelen voor extra en specialistische zorg;
• één loket en harmonisatie van de indicatiestelling voor onderwijs en zorg;
• een passend bestuurlijk construct voor de Almeerse onderwijszorgvoorzieningen;
• scholen, ouders en andere betrokkenen daadwerkelijk betrokken krijgen bij Passend onderwijs;
• adviezen van ouders, docenten en leerlingen inwinnen via de adviesgroepen;
• jongeren (met en zonder extra zorgvraag, eind basisonderwijs / VO-MBO-leeftijd) betrekken bij
Passend onderwijs.
Uitgangspunten bij het bieden van leerlingenzorg (Apeldoorn):
• hulp zo tijdig mogelijk;
• in zo licht mogelijke vorm;
• zo dicht mogelijk bij huis;
• op de meest adequate wijze;
• door de meest aangewezen persoon of instelling;
• in een integrale aanpak;
• waar nodig vanuit een indicatiestelling.

2.4

Succesvolle aspecten in netwerken

Uit de gesprekken komen verschillende aspecten naar voren die volgens de betrokkenen bijdragen aan het succes van het regionale netwerk. Het meest genoemde kenmerk van succes is dat er korte lijnen zijn tussen de partners. Dat wordt in ongeveer
een kwart van de regio’s expliciet gemeld. Korte lijnen kunnen het gevolg zijn van
het bewust klein houden van het netwerk (‘alleen de direct betrokken partijen participeren’; ‘een beperkt en overzichtelijk aantal partijen’). In één van de netwerken wordt
het samenvallen van het schoolbestuur en het WSNS-samenwerkingsverband als
bijdrage aan de korte lijnen genoemd. Een ander netwerk houdt de activiteiten overzichtelijk, doordat het zich alleen op kernvraagstukken richt. Zaken die al per sector
worden uitgevoerd, zoals scholing en monitoring, pakt het netwerk niet zelf op.
Een heldere structuur en een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden
zijn andere kenmerken van succesvolle netwerken, aldus betrokkenen. Hetzelfde
geldt voor partners in het netwerk die elkaar niet als concurrenten zien, vertrouwen in
elkaar hebben en bereid zijn om samen zaken te organiseren (‘een cultuur van overleg, dingen samen doen en het besef dat het eigenaarschap niet exclusief voorbehouden is aan één partij’).
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Een volgend punt is het werken aan gemeenschappelijkheid: het van meet af aan
betrekken van het werkveld bij de inventarisatie van knelpunten, het gezamenlijk
bedenken van oplossingsrichtingen, het formuleren van een gemeenschappelijke
ambitie, uitgaand van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg.

2.5

Schaalgrootte

Eén van de aandachtspunten bij de vorming van regionale netwerken is de schaalgrootte. Hoe de schaalgrootte wordt ervaren, kan van verschillende aspecten afhangen, zoals het aantal bij het netwerk betrokken partijen en de geografische omvang
van de regio. Zoals we in paragraaf 2.2 hebben aangegeven, varieert het aantal samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in de regionale netwerken van één tot
dertien. In netwerken waarbij veel partners betrokken zijn, wijst men op de complexiteit van de samenwerking. Er is veel overleg nodig om iedereen op één lijn te krijgen.
Daarbij gaat het niet alleen om het aantal samenwerkingsverbanden, maar ook om het
aantal schoolbesturen dat tot overeenstemming moet komen, om het aantal partners
uit de zorg dat bij het overleg wordt betrokken en om het aantal gemeenten in de
regio.
Ongeveer een kwart van de regionale netwerken is onderverdeeld in subregio’s. Dit
maakt het in grootschalige netwerken eenvoudiger om afspraken te maken. Hierbij
wordt de kanttekening geplaatst dat het er op deze manier voor het speciaal onderwijs
juist niet eenvoudiger op wordt. Hoe meer subregio’s worden onderscheiden, des te
groter is het aantal partijen waarmee een regionaal expertisecentrum om de tafel moet
gaan zitten. Een ander bezwaar dat in de gesprekken naar voren komt, is dat subregio’s zich vaak in eigen tempo ontwikkelen en eigen prioriteiten kunnen vaststellen.
Daarmee zijn dus feitelijk kleinere netwerken ontstaan binnen een groter netwerk.
Door de heroverweging zijn de mogelijkheden om Passend onderwijs op kleinere
schaal uit te werken bovendien verruimd, nu het uitgangspunt van het regionale netwerk dat in principe aan de regio van het samenwerkingsverband voor voortgezet
onderwijs is gekoppeld, is losgelaten.
In kleinere regionale netwerken wordt de kleinschaligheid vaak aangewezen als een
van succesfactoren van het netwerk. Door korte lijnen kan men snel zaken regelen.
Daarbij hoeft het ontbreken van een dekkend netwerk aan voorzieningen geen bezwaar te zijn. Als een bepaalde voorziening ontbreekt, maakt men gebruik van een
dergelijke voorziening in een aangrenzende regio (zie paragraaf 5.3). Door de aangekondigde veranderingen in de financiering (met name het bevriezen van het budget
voor speciaal onderwijs op het niveau van 2008, in combinatie met verevening van
middelen) voorzien sommigen dat er problemen gaan ontstaan op dit punt. Als er
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bezuinigingen in het speciaal onderwijs komen en de bekostiging van speciale voorzieningen mede afhankelijk wordt van het aantal leerlingen in een bepaalde regio,
wordt het moeilijker om hiaten in het aanbod te vullen door gebruik te maken van
voorzieningen in een andere regio. In enkele regio’s heeft men op dit punt al negatieve ervaringen gehad.

2.6

Rol van de gemeente

Gemeenten zijn regievoerders en deelverantwoordelijken op terreinen zoals jeugdgezondheidszorg, leerplicht, maatschappelijk werk en onderwijs- en jeugdbeleid in algemene zin. Onderwijs en gemeenten werken samen aan de Lokale Educatieve Agenda
(LEA). Daarin wordt bijvoorbeeld overlegd over het voorschoolse traject, schakelklassen en zorg- en adviesteams. Een van de taken van de gemeente is de inrichting
van een of meer Centra Jeugd en Gezin (CJG), die laagdrempelige ondersteuning aan
ouders en jongeren moeten bieden bij opvoeden en opgroeien.
Zoals we in paragraaf 2.2 al hebben aangegeven, varieert het aantal gemeenten waarmee regionale netwerken te maken hebben, aanzienlijk. Dat geldt ook voor de omvang van de gemeenten, hun daadkracht en de financiële bijdragen aan de voorzieningen voor zorgleerlingen. Dat regionale netwerken meestal met meer gemeenten te
maken hebben, wordt als complicerend aspect ervaren. Daarbij kan het beleid van
gemeente tot gemeente verschillen. In ieder geval is het zaak om contact te zoeken
over het Centrum voor Jeugd en Gezin, zo stellen verschillende deelnemers: ‘Je moet
het organiseren dat je elkaar tegen komt, anders loop je het gevaar dat het twee autonome stromen blijven.’
In een aantal regionale netwerken is men lovend over (een deel van de) gemeenten
waarmee men te maken heeft. Sommige gemeenten nemen actief deel aan Passend
onderwijs, dragen daaraan ook in financiële zin bij, of werken aan een kwaliteitsslag
voor de zorg- en adviesteams. Er zijn echter ook klachten: over ‘kleine gemeenten die
onvoldoende daadkrachtig zijn’, over gemeenten met ‘gebrek aan kennis over onderwijs en zorg’, over een ‘typisch ambtelijke houding’, of over traag verlopende communicatie. De een klaagt erover dat de gemeente de haar toebedeelde regierol niet
vervult, terwijl een ander er juist over klaagt dat de gemeente de regie wil nemen.

2.7

Conclusie

De vorming van regionale netwerken was bij de start van Passend onderwijs een
centraal aandachtspunt. De koploperregio’s hebben veel energie gestoken in de regio24

nale samenwerking. Vaak kon daarbij al voortgebouwd worden op een samenwerkingsgeschiedenis van vóór Passend onderwijs. De grootte van een regio was in een
aantal gevallen wel een complicerende factor, maar daarvoor zijn oplossingen gevonden (zoals verdeling in subregio’s). Een lastig punt was, en is, dat de samenwerking
met gemeenten complex is, doordat een regio vaak onder meerdere gemeenten valt.
Dat is vooral een probleem als er veel kleinere gemeenten betrokken zijn. Daar is
over het algemeen de beleidskracht (inhoudelijk en personeel) geringer dan in grotere
gemeenten.
De samenwerking tussen de besturen was flink gevorderd op het moment dat de heroverweging plaatsvond. Er was bij de koplopers sprake van een gedeelde opvatting
dat samenwerking noodzakelijk en nuttig is voor het bereiken van de doelen van Passend onderwijs. De heroverweging heeft hierin echter een knik veroorzaakt. Het urgentiegevoel is bij een aantal besturen verminderd, de samenwerking is fragieler geworden en wordt in sommige regio’s herbezien. Noodzakelijke voorwaarden voor een
succesvol netwerk, zoals vertrouwen in elkaar, heldere verantwoordelijkheden en gezamenlijk eigenaarschap lijken nu moeilijker te realiseren. Meer dan voorheen moet
de samenwerking het hebben van goodwill bij de besturen.
Dat de samenwerkingsverbanden meer verantwoordelijkheden gaan krijgen, wordt
hier en daar verwelkomd, maar er is twijfel over hun sturingskracht. Dit ‘oude’ probleem uit het WSNS-beleid (zie Ledoux e.a., 2007, Smeets & Rispens, 2008) is daarmee weer teruggekeerd. Mogelijk wordt hierdoor de samenwerking met de gemeenten ook weer lastiger. Over het loslaten van de verplichting tot samenwerking tussen
primair en voortgezet onderwijs is men in de koploperregio’s verdeeld. Er worden
voordelen, maar ook risico’s genoemd, waarbij de risico’s lijken te overwegen.
Met de heroverweging is de overheid teruggekomen op het idee van relatief grootschalige regionale netwerken. Dit kan inhouden dat de schaalgrootte in de toekomst
kleiner wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn. In kleine netwerken ziet men de kleinschaligheid immers als een van de succesfactoren en grote netwerken zijn vaak al
onderverdeeld in subregio’s. Het kan echter wel een probleem worden als men door
kleinschaligheid voor delen van het continuüm van zorg afhankelijk is van andere
regio’s, met name als die voorzieningen uit financiële overwegingen voorrang gaan
geven aan leerlingen uit de eigen regio.
Een nog steeds aanwezig knelpunt is de afbakening met de Centra voor Jeugd en
Gezin. Deze is nog steeds niet overal helder. Het risico van twee autonome stromen
(zie Pranger e.a., 2009) blijft.
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3 Condities voor Passend onderwijs

3.1

Inleiding

In de volgende paragrafen beschrijven we de stand van zaken rond een aantal condities of randvoorwaarden die van belang zijn bij het realiseren van Passend onderwijs.
Het gaat achtereenvolgens om deskundigheidsbevordering, andere vormen van kwaliteitsversterking, kwaliteitszorg en –monitoring en de financieringssystematiek.

3.2

Deskundigheidsbevordering

Tot de deskundigheidsbevordering behoort het in kaart brengen en het bevorderen
van de competenties die nodig zijn om Passend onderwijs te realiseren in de scholen.
Dit uiteraard in aanvulling op de reguliere scholingsactiviteiten, waarbij aspecten aan
bod kunnen komen die ook voor Passend onderwijs van belang zijn.
Scholingsbeleid
De verantwoordelijkheid voor de deskundigheidsbevordering in het kader van Passend onderwijs ligt doorgaans bij de schoolbesturen (en schooldirecties) of bij de
samenwerkingsverbanden. Enkele regio’s voeren activiteiten uit op het niveau van het
regionale netwerk. In drie van de regio’s geeft men aan op dit gebied nog in de inventarisatiefase te zijn. Het algemene beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, is dat
het voortgezet onderwijs op het gebied van de deskundigheidsbevordering rond Passend onderwijs minder ver is dan het primair onderwijs. In enkele regio’s geeft men
aan meer te verwachten van teamscholing dan van individuele scholing.
In het primair onderwijs concentreert de scholing zich veelal op het invoeren van de
‘1-zorgroute’ of op handelingsgerichte procesdiagnostiek, dan wel handelingsgericht
werken. Zo wordt vanuit een van de regio’s aangegeven dat er voor het primair onderwijs een uitgebreid nascholingsaanbod voor alle scholen is wat betreft de zorg.
Binnen dat nascholingsaanbod zitten verplichte cursussen (waaronder handelingsgericht werken) en facultatieve trajecten. Binnen drie à vier jaar zijn alle scholen voor
primair onderwijs in die regio geschoold in handelingsgericht werken. In een andere
regio heeft men een traject voor scholing in handelingsgericht werken voor alle scho-
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len voor primair onderwijs uitgezet dat vier à vijf jaar duurt. Daarbij wordt opgemerkt
dat niet iedereen het werken volgens ‘1-zorgroute’ associeert met Passend onderwijs.
In het volgende voorbeeld beschrijven we hoe in een van de regio’s de deskundigheidsbevordering wordt aangepakt. In de genoemde regio heeft men gekozen voor de
invoering van de ‘1-zorgroute’ of een vergelijkbare aanpak in alle scholen voor primair onderwijs. De eerste stap is dat vanuit de samenwerkingsverbanden de scholingsbehoeften van leraren worden geïnventariseerd. Ook worden de scholingsmogelijkheden (het aanbod) in kaart gebracht. De tweede stap is dat er een sluitend
scholingsplan 2010/2011 wordt ontwikkeld. Daarin is een verdeling van de verantwoordelijkheden en afstemming op het niveau van de besturen, samenwerkingsverbanden en het regionale netwerk opgenomen. De deskundigheidsbevordering bevat de
volgende elementen: 1) informeren over zorgvoorzieningen; 2) scholing op het gebied
van omgaan met gedragsproblemen, klassenmanagement en omgaan met ouders; 3)
conferenties Passend onderwijs; 4) s cholen bezoeken; 5) netwerken opzetten. De
regionale expertisecentra werken mee aan het scholingsaanbod. Voor intern begeleiders bestaat bovendien de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen.
Ten aanzien van de competenties van intern begeleiders in het primair onderwijs
wordt erop gewezen dat alle ib’ers een ontwikkelings- en uitstroomperspectief moeten kunnen opstellen en ermee moeten kunnen werken. Dit is een aspect dat in de
scholing moet worden meegenomen. In één van de regio’s noemt men een verplichte
basisscholing van zorgcoördinatoren en dyslexiecoaches als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.
Er wordt in de gesprekken ook op gewezen dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden
van leerkrachten. In één van de gesprekken wordt aangegeven dat men niet van iedere
docent kan verwachten dat hij met alle vormen van problematiek om kan gaan, maar
wel dat er per school voldoende deskundigheid is. Naar aanleiding van de heroverweging wordt in een aantal gesprekken gesteld dat de noodzakelijke competenties en
scholing ook afhankelijk zijn van het zorgprofiel van de desbetreffende school: wil de
school zich specialiseren op een bepaald gebied of kiest men voor een brede benadering? Het wachten op de zorgprofielen leidt dan tot een pas op de plaats wat het scholingsbeleid betreft.
Betrokkenen bij de deskundigheidsbevordering
Op veel plaatsen vervullen ambulante begeleiders een belangrijke functie bij het
werken aan de competenties in het regulier onderwijs gericht op het bieden van Passend onderwijs. Dat gebeurt niet alleen via ambulante begeleiding, maar ook door het
geven van cursussen op maat. Een voorbeeld is de aanpak vanuit één van de regionale
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expertisecentra, waarbij medewerkers hun kennis in de school gaan brengen. 's Ochtends wordt er geobserveerd hoe een leerkracht in de groep aan het werk is en 's middags wordt dat besproken en wordt passende instructie aan de leerkracht gegeven.
Daarbij wordt besproken wat er goed en minder goed ging bij déze leerkracht, bij dít
kind, met déze zorgvraag. Het doel hiervan is te komen tot een combinatie van attitudeverandering en inhoudelijke kennis bij leraren.
In sommige regio’s noemt men Pabo’s en lerarenopleidingen als partijen die worden
betrokken bij de deskundigheidsbevordering. Ook onderwijsbegeleidingsdiensten en
coaches worden ingeschakeld om aan de competenties van leraren te werken.
Een voorbeeld waarbij leraren zelf worden betrokken bij het opzetten van het scholingsbeleid, is een ‘docentengroep in wording’, die in één van de regio’s is ingesteld.
Deze groep gaat werken aan bouwstenen voor een breed scholingsbeleid met betrekking tot Passend onderwijs. Hierbij wordt meegenomen dat het competentieprofiel
van leraren verandert (in de zin van een kwalitatieve uitbreiding van het handelingsrepertoire en een omslag van curatief naar preventief werken). Als duidelijk is over
welke competenties leerkrachten moeten beschikken, worden Pabo’s en lerarenopleidingen betrokken bij de uitvoering van de scholing.
In een andere regio stimuleert men de deskundigheid via het uitwisselen van ervaringen tussen primair en voortgezet onderwijs. Dat gebeurt in het overleg dat intern
begeleiders uit het primair onderwijs en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs met elkaar hebben. Daarnaast zijn in die regio vanuit de werkvloer thematische
werkgroepen (Nederlands, taal, rekenen, dyslexie) ingesteld. Een werkgroep bestaat
uit twee leraren uit het primair onderwijs en twee leraren uit het voortgezet onderwijs.
Tijdens uitwisselingsbijeenkomsten doen de werkgroepen aanbevelingen, die vervolgens door de scholen worden uitgeprobeerd.

3.3

Andere vormen van kwaliteitsversterking

In de gesprekken is ook de vraag voorgelegd of er andere vormen van kwaliteitsversterking zijn die de invoering van Passend onderwijs kunnen stimuleren. Hierbij
worden de volgende activiteiten genoemd:
• het bieden van extra ondersteuning in de scholen;
• het versterken van de kwaliteit van de externe deskundigheid;
• het versterken van de samenwerking en uitwisseling tussen onderwijsinstellingen;
• het werken aan een bovenschoolse kwaliteitsagenda.
Het bieden van extra ondersteuning in de scholen kan verschillende vormen aannemen. In één van de regio’s gaat men steunpunten oprichten in de scholen voor voort29

gezet onderwijs. Daarin wordt de expertise van ambulante begeleiding gebundeld met
de zorg van de school. Het steunpunt kan ondersteuning aan het team bieden, doordat
het de expertise van goed geschoolde docenten en van ambulante begeleiders bundelt.
In een andere regio worden zeven ergotherapeuten ingezet voor het screenen van
motorische vaardigheden van leerlingen. In één van de regio’s geeft men aan dat
ondersteuning op de werkvloer op verschillende manieren vorm krijgt: inzet van ambulante begeleiding, inzet van een klassenassistent, of inzet van specialisten. Het
bieden van extra ondersteuning komt voort uit de gedachte dat er grenzen zijn aan de
mogelijkheden van leerkrachten. Daarom pleiten sommigen voor ‘meer handen in de
klas’. In één van de regio’s worden gerichte interventies uitgevoerd bij scholen die
veel leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs verwijzen, gericht op het terugdringen daarvan.
In vier regionale netwerken geeft men aan dat het versterken van de kwaliteit van de
externe deskundigheid een onderdeel is van de kwaliteitsversterking. In drie gevallen
gaat het daarbij om een kwaliteitsslag voor de zorg- en adviesteams. Hierbij gaan
externen na hoe het ZAT functioneert en hoe dit kan worden verbeterd. In één regio
wordt in afstemming met de regionale expertisecentra geïnvesteerd in een leergang
voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van het vermogen van systeembegeleiding,
coaching van leerkrachten en vraaggestuurd werken van ambulante begeleiders. Dit
om de ondersteuning van leerkrachten door ambulante begeleiders uit het speciaal
onderwijs te optimaliseren.
Het versterken van de samenwerking en uitwisseling tussen onderwijsinstellingen
krijgt in enkele regio’s vorm door teams bij elkaar op bezoek te laten gaan om van
elkaar te leren. Er wordt een voorbeeld genoemd van collegiale visitatie tussen scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen moesten eerst zelf de kwaliteit van de
leerlingenzorg (werken met een handelingsplan) en ouderbetrokkenheid meten. Daarna moest de school vervolgacties opstellen en deze bespreken met de partnerschool,
waarbij laatstgenoemde hier met een kritische blik naar moest kijken. In drie regio’s
wordt gewezen op beleid dat is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen
primair en voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onder meer (warme) overdracht van
gegevens genoemd. In één van deze regio’s betreft deze overdracht ook de overgang
van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs en de overgang van
vmbo naar mbo. In een andere regio wordt ook gewerkt aan meer samenwerking
tussen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook het verbeteren van
de samenwerking tussen schoolbegeleidingsdiensten en scholen, zodat scholing dichter bij de scholen komt, en het bij Passend onderwijs betrekken van Pabo’s en andere
lerarenopleidingen kan deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid.
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In een van de regionale netwerken noemt men het opstellen van een kwaliteitsagenda
voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs als voorbeeld van activiteiten in het kader van het versterken van de kwaliteit. Een ander voorbeeld is het op
elkaar afstemmen van de kwaliteitsagenda’s van de samenwerkingsverbanden voor
primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, de voor- en vroegschoolse
educatie, het middelbaar beroepsonderwijs en de gemeente (Lokale Educatieve
Agenda). Een laatste voorbeeld is het oprichten van een kwaliteitskring voor leidinggevenden en interne begeleiders die meer sturing willen geven aan differentiatie en
schoolontwikkeling.

3.4

Kwaliteitszorg en -monitoring

De vraag naar kwaliteitszorg en –monitoring heeft informatie opgeleverd over het
verzamelen van ken- en stuurgetallen, het verzamelen van informatie over de kwaliteit van het onderwijs en het verzamelen van informatie die specifiek betrekking heeft
op activiteiten rond de invoering van Passend onderwijs.
Ken- en stuurgetallen
In verschillende regio’s verzamelt men ken- en stuurgetallen over het gebruik van
zorg door leerlingen. De manier waarop dit gebeurt, laat nogal wat verschillen zien.
Hierbij noemt men bijvoorbeeld het registreren welke leerlingen extra zorg krijgen en
de instanties die deze zorg verlenen. Ook noemt men de inventarisatie van kwetsbare
groepen, het gebruik van de tussenvoorzieningen (Op de rails, Herstart, Rebound) en
de samenstelling van zorgarrangementen. In één van de regionale netwerken wordt in
kaart gebracht waar de leerlingen vandaan komen (de woonplaats en de plek waar de
leerling naar school gaat). De leerlingenstromen worden in een databank opgeslagen.
Als deze kengetallen helder zijn, is het verrekenen van de kosten ook eenvoudiger, zo
is de gedachte hierachter. De een gebruikt een instrument om de zorgbehoeften van
leerlingen in kaart te brengen, een ander verwijst naar een sterke PCL, die ieder jaar
een goed en kwaliteitsgericht jaarverslag maakt, en weer een ander geeft aan dat het
bovenschoolse loket precies bijhoudt welke leerling welke ondersteuning ontvangt.
Ook het monitoren van de aantallen thuiszitters wordt genoemd bij de ken- en stuurgetallen.
In één van de regio’s geeft men aan reikhalzend uit te kijken naar de ken- en stuurgetallen die OCW-DUO (voorheen Cfi) binnenkort gaat leveren, omdat deze duidelijk
moeten gaan maken waarop de nadruk moet worden gelegd in het kwaliteitsbeleid.
Een ander is zelf deze kengetallen in kaart aan het brengen, om een vergelijking te
kunnen maken met de gegevens van OCW en zich niet te laten verrassen. Enkelen
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vinden dat eerst het aangekondigde landelijke referentiekader beschikbaar moet zijn,
voordat kan worden bepaald welke ken- en stuurgetallen moeten worden verzameld.
Dit om te voorkomen dat iedereen dat zelf gaat bedenken.
In één van de regio’s wordt gewerkt aan een breed registratiesysteem voor leerlingen
vanaf 4 jaar tot de leeftijd van 23 jaar. Daarbij gaat het om een koppeling van leerlingvolgsystemen, koppeling van leerplichtregistratie aan Passend onderwijs, een
pilot risicotaxatie vierjarigen, en zicht op ziekteverzuim, met het oog op vroegtijdige
signalering van somatische problematiek. De regio wil de bestaande kwaliteitssystemen koppelen en richten op aspecten als samenwerking, transparantie, en efficiency
in zorgtoewijzing. Ook wil men nagaan of de doelen in het plan van aanpak worden
gehaald, dit onder meer via registratie van alle zorgleerlingen en daarbij uitgevoerde
interventies. Een van de condities is de samenstelling van een centraal registratiesysteem. Er is een werkgroep samengesteld en er is een vragenlijst uitgezet bij scholen,
om probleemleerlingen te inventariseren (zoals langdurig zieken of thuiszitters). Bij
de koppeling van systemen doen zich verschillende problemen voor, zoals het gebrek
aan uniformiteit in formulieren en procedures van verschillende hulpverleningsinstanties en regionale expertisecentra, wat mede het gevolg is van wettelijke voorschriften.
Drie regionale netwerken ontwikkelen gezamenlijk een digitaal leerlingendossier
waarmee alle relevantie informatie over leerlingen beschikbaar komt bij de overdracht tussen primair en voortgezet onderwijs.
Kwaliteit van het onderwijs
In tal van regionale netwerken worden activiteiten uitgevoerd om zicht te houden op
de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. In een aantal gesprekken wordt
aangegeven dat kwaliteitsbeleid op het gebied van leerlingenzorg al lang gemeengoed
is. Dat gebeurt bijvoorbeeld op bovenschools niveau, in samenwerkingsverbanden
waar aandacht is voor de kwaliteit van de zorg op scholen. Het gebeurt ook in scholen, waar bijvoorbeeld de PDCA-cyclus of een vergelijkbaar model wordt toegepast
en het zorgbeleid wordt meegenomen in de evaluatie van de kwaliteitszorg. Ook
wordt verwezen naar het gebruik van kwaliteitskaarten, het leerlingvolgsysteem in de
scholen en het houden van kindbesprekingen.
In verband met het monitoren van de kwaliteit wordt de vraag gesteld hoe je de kwaliteit van het onderwijs meet. Je kunt beginnen met cijfers over verwijzing, maar het
verzamelen van de bijbehorende kwalitatieve gegevens is een heidens karwei en
levert een enorme verscheidenheid op, zo wordt gesteld.
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In twee regio’s worden zorgprofielen al betrokken bij de meting van de kwaliteit. In
één van deze regio’s zijn zorgprofielen opgesteld, met daaraan gekoppeld de schoolontwikkeling, om te zien wat de komende jaren nog aan deskundigheidsbevordering
moet worden gedaan. In de andere regio wordt de leerlingenzorg in de scholen voor
primair onderwijs in kaart gebracht op basis van een profiel basiszorg, dat door het
regionale netwerk is vastgesteld.
Een onderdeel van kwaliteitszorg is nagaan of de in het kader van de ontwikkeling
van Passend onderwijs gestelde doelen worden gehaald. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door per doel indicatoren vast te stellen. Per jaar worden vervolgens streefwaarden
vastgesteld. Daarin worden doelstellingen, uitgangspunten en richtinggevende uitspraken vertaald naar concrete afspraken over resultaten die de verschillende werkgroepen in het netwerk moeten behalen. De werkgroepen moeten een terugkoppeling
geven volgens een vast format, zodat de voortgang kan worden gevolgd.
Toezicht door Inspectie van het onderwijs
Vanuit drie regio’s worden kritische opmerkingen gemaakt over de manier waarop de
Inspectie van het onderwijs naar de kwaliteit in de scholen kijkt. De kritiek richt zich
erop dat de Inspectie te veel naar opbrengsten kijkt. De inspectie hanteert een standaardmeetlat, met uitgangspunten en normen voor de beoordeling van de school en
het leerrendement. Het uitgangspunt in de regio’s is dat de Cito-scores lager zijn als
je veel zorgleerlingen binnen boord houdt. Daarom moet de onderwijsinspectie niet
alleen naar opbrengsten in de zin van cijfers kijken. Het is van belang dat ook wordt
gekeken hoe een school werkt aan de ontwikkeling van kinderen, ook als ze minder
goed mee kunnen komen. Het gaat erom dat kinderen zich ontwikkelen op het niveau
dat bij hen past, zo vindt men.

3.5

Financieringssystematiek

Inzet van middelen
Naast de reguliere zorgmiddelen kunnen de regionale netwerken in het kader van een
veldinitiatief of experiment beschikken over aanvullende middelen 3. Daarmee worden
activiteiten bekostigd die nodig zijn voor de ontwikkeling van het regionale netwerk,
het continuüm van zorg en de implementatie van Passend onderwijs in de scholen. In
een aantal regio’s geeft men aan dat ervoor is gekozen de financiële middelen van het
3 Voor een veldinitiatief wordt jaarlijks een subsidie van € 15,- per leerling beschikbaar gesteld; voor
een (breed) experiment is dit € 20,- per leerling.
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regionale netwerk zoveel mogelijk aan het primaire proces te besteden. In een derde
van de netwerken bestaat de mogelijkheid voor scholen om projectvoorstellen in te
dienen die aspecten van Passend onderwijs betreffen. Vanuit het budget van het veldinitiatief wordt dan cofinanciering geboden. Op deze manier wordt vanuit de extra
middelen bijgedragen aan de ontwikkeling van Passend onderwijs in de scholen en
aan het verkrijgen van draagvlak van het onderwijzende personeel. Voorbeelden van
dergelijke projecten zijn elders in dit onderzoeksverslag opgenomen.
De heroverweging, in combinatie met aangekondigde veranderingen in de bekostiging en te verwachten bezuinigingen 4, heeft geleid tot onzekerheid over de middelen.
De verwachting was dat de veldinitiatieven konden rekenen op bekostiging gedurende
een aantal jaren. Inmiddels is besloten dat de extra bekostiging van de veldinitiatieven
per 1 augustus 2010 wordt beëindigd 5. De financiële onzekerheid zorgt ervoor dat tal
van plannen op dit moment vertraagd worden uitgevoerd. In een aantal regio’s zal
kritisch bekeken worden in hoeverre besturen bereid zijn eigen middelen in de activiteiten te steken en welke activiteiten stopgezet worden. Door de onduidelijkheid over
de budgetten die in het komende schooljaar beschikbaar zijn, vinden sommigen dat
zij als werkgever niet de verplichtingen naar het eigen personeel waar kunnen maken.
Budgetfinanciering
In een kwart van de regionale netwerken geven deelnemers aan de gesprekken expliciet aan wel mogelijkheden te zien in budgetfinanciering, of daar ronduit positief tegenover te staan. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat er voldoende budget
moet zijn om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Budgetfinanciering op zichzelf is
geen bedreiging, zo wordt aangegeven. Dat iedere leerling hetzelfde bedrag nodig zou
hebben, zoals nu het uitgangspunt is, vindt niet iedereen realistisch. Handelingsgericht indiceren werkt beter, omdat dan blijkt dat de ene leerling meer zorg nodig heeft
dan de andere leerling. Een ander voordeel van budgetfinanciering dat wordt genoemd, is dat het niet indiceren van leerlingen daarmee niet langer zal worden afgestraft met minder geld. Scholen met een breder zorgprofiel zullen meer geld krijgen.
Ook zal hiermee, zoals iemand stelt, de ‘wildgroei van het rugzakje’ door toegeno-

4 In de heroverwegingsbrief is aangekondigd dat de middelen voor speciale zorg in het onderwijs
(‘rugzak’ en speciaal onderwijs) zullen worden bevroren op het niveau van 2008 en gelijkmatiger
zullen worden verdeeld (‘verevening’). Het bedrag dat per leerling beschikbaar is voor leerlinggebonden financiering voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs wordt verminderd.
5 De subsidie van € 15,- per leerling vervalt. In plaats daarvan komt er een subsidie van € 10,- per
leerling, die ook wordt verleend aan alle samenwerkingsverbanden en regionale expertisecentra. Het
bedrag van € 10,- per leerling kan worden besteed aan bij- of nascholing van leerkrachten, het opstellen van onderwijszorgprofielen en/of extra ondersteuning in de klas.
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men vraag van ouders worden beperkt. In dat verband wijzen anderen op de ‘booming
business’ van autisme.
Vanuit de regionale expertisecentra worden de veranderingen in de financiering gezien als bezuinigingsmaatregel. Na bezuiniging komt de zorgplicht onder druk te
staan, zo is de verwachting. Budgetten verschuiven of verdwijnen uit de regio. Dit zal
grote consequenties hebben voor de ambulante begeleiding, tenzij de regio ingrijpt.
Men voorziet een uittocht van de meest deskundige ambulante begeleiders, evenals
gevolgen voor trajectbegeleiders en ander personeel bij het speciaal onderwijs.
De financiële belangen komen nu voorop te staan en het zal moeite kosten om consensus over de verdeling van middelen te bereiken, zo wordt voorzien. Verschuiving
van gelden en verantwoordelijkheden vereist veel inspanningen. Er wordt al geconstateerd dat het ‘wij/zij-denken’ meer is gaan spelen. Sommigen verwachten dat een
nieuwe verdeling van middelen zal leiden tot een hernieuwd ‘slagboombeleid’, met
‘ja/nee-besluiten’. Ook wordt aangegeven dat men moet oppassen voor instrumenten
en organen die nieuwe complexiteit geven.
Verevening
De plannen van de overheid om over te gaan tot verevening van middelen voor leerlinggebonden financiering en speciaal onderwijs, leidt in een aantal regio’s tot onrust.
Na verevening wordt de omvang van het budget bepaald op basis van het aantal leerlingen in de regio, in plaats van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van speciale
zorg. In zeker vijf van de regio’s voorziet men een negatief effect van verevening.
Daarbij gaat het om regio’s met relatief veel zorgleerlingen. Dat wordt in verschillende gevallen verklaard vanuit de aanwezigheid van verhoudingsgewijs veel leerlingen
in het speciaal onderwijs die uit een andere regio afkomstig zijn. Dit heeft te ma ken
met leerlingen uit andere regio’s die in een internaat verblijven of met onvoldoende
capaciteit van het speciaal onderwijs in de regio waar de leerlingen wonen. Het zorgbudget moet goed op de regio afgestemd zijn, zo wordt gesteld. Ook zijn er regio’s
waar relatief veel leerlingen een ‘rugzakje’ hebben. In de toekomst zal voor deze
groep minder financiering beschikbaar zijn.
Verschillende financieringsstromen
Er wordt op gewezen dat Passend onderwijs in de praktijk gefinancierd wordt uit
verschillende geldstromen. Idealiter zou er sprake moeten zijn van één geldstroom.
Bundeling van financieringsstromen is nodig voor het realiseren van onderwijs(zorg)arrangementen op maat. Naast de reguliere middelen voor zorgleerlingen
en de aanvullende middelen in het kader van Passend onderwijs, kunnen ook midde35

len voor achterstandenbestrijding (gewichtengelden en extra ‘impuls’gelden voor bepaalde postcodegebieden) ten goede komen aan Passend onderwijs. In een aantal
regio’s is men van mening dat de bekostiging daar ten onrechte relatief laag is, doordat scholen onvoldoende extra bekostigd worden voor leerlingen die tot autochtone
achterstandsgroepen behoren. De betrokkenheid van zorginstellingen bij de activiteiten is mede afhankelijk van de bekostiging van de zorg. In dat verband voorziet men
negatieve effecten van bezuinigingen op de jeugdzorg die zich aandienen. Daarnaast
worden activiteiten in het kader van Passend onderwijs in sommige gevallen medegefinancierd door middelen die (tijdelijk) door gemeenten beschikbaar worden gesteld.
Ook daar worden bezuinigingen verwacht.
Overige bekostigingsaspecten
In twee van de regionale netwerken geeft men in het gesprek aan te hebben gekozen
voor het laten opstellen van zorgprofielen door een extern bureau. In één van deze
netwerken kost dat 2000 Euro per school, waarmee een fors beroep wordt gedaan op
de middelen voor Passend onderwijs.
In enkele regio’s wijst men erop dat in het kader van Passend onderwijs kleinschalige
voorzieningen worden gecreëerd die relatief duur z ijn. Het gaat daarbij om tussenvormen tussen regulier en speciaal onderwijs of extra voorzieningen die deels worden
bekostigd uit het budget van het veldinitiatief. Ook zijn er in enkele regio’s bepaalde
dure specialistische scholen. Men vraagt zich af of deze voorzieningen in de toekomst
betaalbaar blijven.

3.6

Conclusie

Wat de condities of randvoorwaarden bij Passend onderwijs betreft, onderscheiden
we drie hoofdonderwerpen: deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg en –versterking, en financiële randvoorwaarden.
Enkele regio’s zijn wat de deskundigheidsbevordering op het gebied van Passend onderwijs betreft, nog in de inventarisatiefase. Daartegenover zijn er ook voo rbeelden
van regio’s met een duidelijk regionaal scholingsplan. In het algemeen is de deskundigheidsbevordering op dit terrein in het primair onderwijs duidelijk verder gevorderd
dan in het voortgezet onderwijs. In verschillende samenwerkingsverbanden voor
primair onderwijs heeft men gekozen voor invoering van ‘1-zorgroute’ of handelingsgericht werken, met bijbehorende scholing. In het voortgezet onderwijs, met
name havo en vwo, moet er wat de ontwikkeling van competenties in verband met
Passend onderwijs betreft nog veel gebeuren.
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Bezien we de gegevens over de deskundigheidsbevordering in het licht van de heroverweging, dan valt een aantal constateringen te maken. De samenwerkingsverbanden
spelen in een aantal regio’s nu al een sleutelrol als het gaat om systematische deskundigheidsbevordering. Als na de heroverweging de samenwerkingsverbanden een
sterkere positie krijgen wat betreft de verdeling van de middelen, zal dit mogelijk nog
meer het geval worden. Dat is in lijn met de bedoeling van de heroverweging. Tegelijkertijd zullen enkele andere ontwikkelingen mogelijk bedreigd worden door de
nieuwe koers. De samenwerking die in enkele regio’s op gang is gekomen tussen
primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en waarbij het voortgezet onderwijs kan
profiteren van de voorsprong in deskundigheidsbevordering in het primair onderwijs,
zal mogelijk weer vervallen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de initiatieven om te
werken aan doorgaande lijnen (gezamenlijke werkgroepen, warme overdracht) over
sectoren heen en voor de bijdrage van ambulante begeleiders aan deskundigheidsverhoging in het regulier onderwijs. Verder is er nog sprake van onduidelijkheid over de
invloed die mogelijk zal uitgaan van het denken in zorgprofielen op de acties op het
gebied van deskundigheidsbevordering. Op dit moment ligt het accent meer op uniformiteit en realiseren van ‘basiszorg’ op alle scholen (bijvoorbeeld op alle scholen
invoeren van ‘1-zorgroute’). In de toekomst zullen scholen zich qua type deskundigheid mogelijk gaan specialiseren (‘dieptezorg’). In de onderzochte regio’s bestaan
daar nog geen concrete ideeën over.
In het kader van de kwaliteitszorg en –versterking kiest men in een aantal regio’s
voor het bieden van extra ondersteuning in de scholen of het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van informatie tussen scholen. Ook zijn er regio’s waar men
extra aandacht voor bovenschoolse kwaliteit heeft, in de vorm van een bovenschoolse
kwaliteitsagenda of via het versterken van de kwaliteit van de externe deskundigheid.
Een interessante, want zeer concrete, actie gericht op kwaliteitsversterking zijn de
interventies op scholen die veel verwijzen. Er is weinig melding gemaakt van acties
om de kwaliteit van het speciaal onderwijs te versterken. Mogelijk ziet men dit niet
als onderdeel van Passend onderwijs.
Het monitoren van de kwaliteit kent verschillende verschijningsvormen. Binnen de
scholen gebeurt dit op tal van manieren en er worden op veel plaatsen bovenschools
ken- en stuurgetallen verzameld of men is van plan deze te gaan verzamelen. Daarbij
bestaat vaak onzekerheid over de informatie die men nodig heeft en over de manier
waarop deze het beste kan worden verzameld. Sommigen zien in het aangekondigde
referentiekader een aanleiding om dit punt nog even te laten rusten. Een punt van
aandacht is ook de door sommigen genoemde spanning tussen kwaliteitsdoelen die
scholen willen/moeten halen op het gebied van gemiddelde leeropbrengst (inspectiestandaard) en het doel van Passend onderwijs om meer zorgleerlingen te handhaven
in het regulier onderwijs. Nader onderzoek om na te gaan of deze spanning werkelijk
reëel is (gaat het opvangen van meer zorgleerlingen gepaard met lagere gemiddelde
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leeropbrengsten?) lijkt gewenst, in het licht van een zuivere discussie hierover in/met
scholen.
Wat de financieringssystematiek betreft, heeft de heroverweging tot veel onvrede en
stagnatie geleid. Velen staan op zichzelf niet afwijzend tegenover budgetfinanciering.
In de samenwerkingsverbanden ziet men daarin mogelijkheden om zorg flexibeler toe
te wijzen, mits het budget voldoende is. De aangekondigde bezuinigingen op het
speciaal onderwijs (het limiteren van de middelen op het niveau van 2008 en het
verminderen van de leerlinggebonden financiering voor het speciaal basisonderwijs)
hebben echter geleid tot onzekerheid over de mogelijkheden om leerlingen extra zorg
te bieden. Er is ook vrees voor het verlies van deskundigheid van het speciaal onderwijs, met name op het gebied van de ambulante begeleiding. Voor de regio’s die een
veldinitiatief Passend onderwijs uitvoeren, leidt het verlagen van de budgetten met
ingang van het komende schooljaar tot een verlies aan inkomsten. Daardoor zullen
sommige activiteiten binnen scholen worden stopgezet en zullen besturen in een
aantal gevallen extra middelen ter beschikking moeten gaan stellen. Naast al deze
punten vervult ook de aangekondigde toekomstige verevening van middelen velen
met zorg. In minimaal een vijfde van de regio’s verwacht men hiervan een negatief
effect. Verder wijst men op mogelijke bezuinigingen in de jeugdzorg en de gemeenten. De angst bestaat dat in de toekomst de opgebouwde samenwerking onder druk
komt te s taan vanwege financiële belangentegenstellingen en dat net opgebouwde,
maar relatief dure vormen van zorg (bijvoorbeeld tussenvoorzieningen tussen regulier
en speciaal onderwijs) niet behouden kunnen blijven.
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4 Draagvlak voor Passend onderwijs

4.1

Inleiding

Een cruciaal aspect bij de invoering van Passend onderwijs is het draagvlak dat daarvoor kan worden gecreëerd. In de volgende paragrafen gaan we in op de resultaten
van de gesprekken in de regionale netwerken, wat betreft het werken aan draagvlak in
de scholen, de houding van schoolleiders en leraren ten opzichte van Passend onderwijs en de positie en betrokkenheid van ouders daarbij. In hoofdstuk 7 wordt verder
ingegaan op het draagvlak bij leraren en schoolleiders, aan de hand van de uitkomsten
van de internetenquête.

4.2

Werken aan draagvlak in scholen

Er wordt op tal van manieren gewerkt aan draagvlak voor Passend onderwijs in de
scholen. Een aantal deelnemers aan de gesprekken geeft aan dat dit in het voortgezet
onderwijs meer inspanning kost dan in het primair onderwijs, waar men in het kader
van ‘Weer Samen Naar School’ al sinds de jaren negentig aan Passend onderwijs
werkt (zie paragraaf 5.3).
In de gesprekken geeft men een aantal belangrijke overwegingen aan bij het werken
aan draagvlak. Zo moet de haalbaarheid in de gaten worden gehouden. Kleine stapjes
zijn nodig. Ook moet worden voorkomen dat er verwarring is over begrippen, zoals
het verschil tussen ‘inclusief onderwijs’ en ‘Passend onderwijs’. Het is zaak schoolleiders en teamleden bewust te maken van de voordelen van Passend onderwijs. Een
aantal vertegenwoordigers van de regionale netwerken stelt dat niet alleen de relatie
met docenten nog de nodige inspanning vergt, maar dat ook de positie van de schoolleider aandacht vraagt.
Platforms en klankbordgroepen
In zes regio’s is een klankbordgroep of platform voor leraren ingesteld. In enkele gevallen wordt aangegeven dat dit is gebeurd in samenspraak met de lerarengeledingen
van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. Docentenplatforms bieden
mogelijkheden voor inspraak en overleg van medewerkers op de werkvloer. Dit
draagt bij aan het creëren van draagvlak en een gemeenschappelijke visie. Bij één van
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de netwerken is de klankbordgroep een ‘docentengroep in wording’. Een eerste oproep hiervoor heeft veel reacties opgeleverd vanuit het primair, voortgezet, speciaal
en middelbaar beroepsonderwijs. Deze docenten moeten in hun eigen school een
soort ambassadeurs worden voor Passend onderwijs. Ook in een andere regio maken
leraren uit het speciaal onderwijs deel uit van de klankbordgroep. In bijeenkomsten
van klankbordgroepen wordt informatie gegeven, maar er wordt ook inbreng van het
personeel gevraagd.
Informatievoorziening en -uitwisseling
Er wordt op gewezen dat het geven van goede informatie cruciaal blijft om leerkrachten en docenten te betrekken bij Passend onderwijs. Veel regionale netwerken geven
informatie over de activiteiten via een website en nieuwsbrieven. Ook wordt gezorgd
voor verspreiding van ‘good practice’ via directieberaad en netwerken voor interne
begeleiders. Men is positief over een schooloverstijgende aanpak die op kennisdeling
is gericht. In één van de regio’s komt er een p.r.-actie om leraren tot een positievere
houding te bewegen ten opzichte van Passend onderwijs. Hierbij krijgen leraren een
schoolagenda met allerlei wetenswaardigheden over leren en opvoeden en over het
ondersteunen. Er komt ook een website met informatie en filmpjes.
Conferenties, informatiebijeenkomsten en studiedagen
In veel netwerken worden conferenties, informatiebijeenkomsten of studiedagen
gehouden om het personeel in de scholen goed te informeren over Passend onderwijs.
Dat draagt bij aan het draagvlak, zo is het gevoel bij de leden van stuurgroepen. Via
dergelijke bijeenkomsten kan worden gestimuleerd dat leraren van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs met elkaar in gesprek raken. Als
zij hierdoor bij elkaar op school komen en hun aanpak van het onderwijs aan specifieke leerlingen bespreken, werkt dat veel beter dan allerlei cursussen, zo is de mening van één van de coördinatoren. Leraren moeten ertoe worden aangezet na te denken over hun eigen rol en hun eigen grenzen helder te formuleren en te bewaken. In
één van de regio’s wordt het voorbeeld gegeven van informatieavonden (‘Spraakmakers’), die door het lerarenplatform worden georganiseerd, met als doel leraren te
informeren en ruimte te geven voor discussie over de huidige stand van zaken.
Schakels tussen het netwerk en de leraar
Zoals hierboven al beschreven, beschikt een aantal netwerken over een klankbordgroep of platform voor leraren. Zij vormen schakels tussen het netwerk en de scholen.
Dit gebeurt ook nog op andere manieren. Zo zijn in één van de netwerken zogeheten
(bovenschoolse) ambassadeurs actief. Zij bezoeken de scholen en proberen daar een
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eenduidig verhaal over Passend onderwijs te vertellen. De functie van ambassadeur
vloeit voort uit de heroverweging. In een andere regio vervullen de coördinatoren die
functie. Voor de coördinator van een WSNS-verband bestaat ruw geschat twee derde
van het werk uit het vergroten van het draagvlak bij leerkrachten (en ook van ouders),
via het doorvertalen van informatie vanuit de politiek, zo wordt opgemerkt.
Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren kunnen de verbinding vormen tussen het
bovenschoolse netwerk en de leraren. In sommige netwerken wordt veel geïnvesteerd
in intern begeleiders, die vervolgens de leerkrachten moeten bereiken. In het voortgezet onderwijs kunnen de zorgcoördinatoren die taak op zich nemen.
Projecten
In verschillende regionale netwerken kunnen scholen of schoolbesturen plannen
indienen om cofinanciering te krijgen voor projecten. Het gaat om initiatieven die
vanuit de scholen komen om Passend onderwijs in de school te ontwikkelen. Hierdoor krijgt Passend onderwijs vorm op de werkvloer. Dit draagt bij aan het creëren
van draagvlak. Stimuleringssubsidies zijn een goed instrument om de werkvloer uit te
dagen, zo wordt gesteld. Bij de criteria wordt bijvoorbeeld de voorwaarde gesteld dat
er afstemming of samenwerking moet zijn met het speciaal onderwijs en dat resultaten bruikbaar moeten zijn voor andere scholen. Door als voorwaarde te stellen dat het
speciaal onderwijs erbij wordt betrokken, gaat men het gesprek aan en wordt een
verbinding tussen de systemen gelegd. Dat is een belangrijke voorwaarde voor Passend onderwijs. De projecten leiden tot meer dynamiek in de scholen, zo is de ervaring (zie het voorbeeld in het tekstkader).
Effecten van de activiteiten
Ondanks de inspanningen die zijn gericht op het realiseren van draagvlak in de scholen, merken sommigen op dat Passend onderwijs nog onvoldoende leeft onder schoolleiders. Bij sleutelfiguren zoals schoolleiders en intern begeleiders is wel meer bekend over Passend onderwijs dan onder de gemiddelde leraar, zo is het gevoel. Ondanks klankbordgroepbijeenkomsten, conferenties en workshops is het veldinitiatief
onder leerkrachten slechts summier bekend, zo stelt iemand. Een ander voegt daaraan
toe dat de gemiddelde leerkracht in het primair onderwijs zal zeggen: ‘Passend Onderwijs, ik heb ervan gehoord, ze zijn er mee bezig, maar er komt alsmaar niks.’
Iemand constateert dat in voorlichtingsbijeenkomsten vaak angsten en vage beelden
over Passend onderwijs aan de orde komen. Wat het inhoudt, moet daarom heel concreet gemaakt worden.
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Proeftuintjes (Regionaal netwerk Zuid-Limburg)
Scholen en zorgorganisaties kunnen bij het regionale netwerk een aanvraag voor subsidie indienen
om het continuüm van zorg verder te verbeteren. Het gaat om een startfinanciering of ‘aanjaagsubsidie’. Cofinanciering door de aanvrager is noodzakelijk en structurele bekostiging moet vanuit de
reguliere middelen van de organisaties zelf komen. De aanvragen moeten passen binnen één van de
volgende thema’s:
• continuüm van onderwijs en zorg;
• versterking van de kwaliteit van het onderwijs;
• handelingsbekwaamheid van leraren in het regulier onderwijs.
De aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:
• specifiek over beoogde opbrengsten;
• meetbare opbrengsten in relatie tot een omschreven en meetbare beginsituatie;
• acceptabel, ambitieus en met draagvlak, zowel bestuurlijk als op de werkvloer;
• realistisch en haalbaar;
• een realistisch tijdpad, met tussenevaluatie;
• een innovatieve bijdrage leverend aan het realiseren van Passend onderwijs voor elke leerling;
• gebaseerd op samenwerking tussen verschillende partners uit verschillende sectoren: scholen,
scholen en zorginstellingen, po en vo, gemeenten en scholen en/of instellingen;
• de organisaties nemen minimaal 50% van de kosten van het initiatief voor hun rekening;
• bereidheid om kennis met anderen te delen.
Proeftuintjes die worden uitgevoerd, hebben bijvoorbeeld betrekking op ‘auti-klassen’, een schakelklas ASS, inzet van ICT bij dyslexie, een plusklas zorg, sociale vaardigheidstraining en een aanpak
gericht op thuiszitters.

Effecten van de heroverweging
De heroverweging en de daaropvolgende ontwikkelingen hebben op verschillende
punten invloed gehad op de activiteiten die zijn gericht op het draagvlak voor Passend
onderwijs in de scholen. In één van de regio’s was afgesproken dat het regionaal
management de taak had om voor draagvlak te zorgen. In verband met het wegvallen
van de verplichte samenwerking, zoals aangekondigd in de heroverweging, heeft de
stuurgroep besloten om deze taak bij de besturen neer te leggen.
In veel gesprekken wordt erover geklaagd dat het goed informeren van leerkrachten
erg is bemoeilijkt door de hele gang van zaken. Na de eerste informatieronde moesten
de leerkrachten door de heroverwegingsbrief opnieuw worden geïnformeerd. Sommige elementen veranderden, andere werden vooruitgeschoven en er is aangekondigd
dat er minder geld beschikbaar komt.
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In enkele regio’s zijn de activiteiten gestopt die waren gericht op het betrekken van
het personeel bij Passend onderwijs of het informeren van het personeel daarover (via
websites, nieuwsbrieven of congressen). Dit om schoolleiding en leraren ‘te beschermen tegen het zwalkende politieke beleid’. Er wordt op gewezen dat een deel van de
schoolleiders eerst duidelijkheid van de overheid wil, voordat ontwikkelingen op
schoolniveau in gang worden gezet. Ook wordt gesteld dat leerkrachten erbij betrokken worden als er concrete plannen zijn, niet als er sprake is van onzeker beleid. Dat
zou alleen maar afbreuk doen aan hun bereidheid zich in te zetten.

4.3

Houding van schoolleiders en leraren

Zoals in de vorige paragraaf al is beschreven, is het beeld bij de deelnemers aan de
gesprekken dat niet alle leraren even goed op de hoogte zijn van wat Passend onderwijs inhoudt. Dit vaak ondanks allerlei pogingen vanuit het regionale netwerk of de
samenwerkingsverbanden om de scholen van informatie daarover te voorzien. Qua
opvattingen over Passend onderwijs geeft men aan een breed palet aan meningen tegen te komen in de scholen. Dit varieert van het standpunt ‘Passend onderwijs past
niet’ tot sterk betrokken voorstanders die alle kinderen willen opvangen.
In het algemeen wordt door de deelnemers aan de gesprekken geconcludeerd dat het
draagvlak bij directies breder is dan bij leraren en dat het primair onderwijs positiever
denkt over Passend onderwijs dan het voortgezet onderwijs. Dit, zoals gezegd, met
duidelijke onderlinge verschillen.
Vrees voor of afkeer van Passend onderwijs
Er wordt door deelnemers aan de vraaggesprekken aangegeven dat Passend onderwijs
zowel tamelijk onbekend als een schrikbeeld bij leraren is. Leerkrachten zouden Passend onderwijs zien als noodzakelijk kwaad dat meer werk en onrust brengt, zij zouden de consequenties niet allemaal overzien en bang zijn dat alle leerlingen in de eigen school opgevangen moeten worden, terwijl de scholen al zwaar belast zijn. Ook
wordt gesteld dat er veel scepsis is, dat de leerkrachten Passend onderwijs moeten
uitvoeren, maar zich geen eigenaar voelen. Zij zouden nu te veel het gevoel hebben
dat ze een pion zijn en geen invloed hebben op de uitwerking van Passend onderwijs.
Leerkrachten en docenten zijn, als het gaat om wat ze kunnen bieden, vaak huiverig
om meer zorgleerlingen binnen te krijgen of te moeten houden, zo wordt gesteld. Dat
zou vooral gelden voor leerlingen met gedragsproblemen: ‘Onze grenzen zijn al verbreed, moet het nog breder?’, en: ‘was WSNS dan niet goed?’
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Er wordt op gewezen dat leerkrachten niet altijd een sterke drijfveer hebben om
zorgleerlingen in de klas te houden. Hierbij speelt ook de opbrengst een rol: ‘Een
school met meer zorgleerlingen behaalt lagere scores, en wordt daarop afgerekend
door de overheid en door ouders. Scholen willen daarom vooral graag goede leerlingen.’ Daarnaast is er een grens aan het aantal rugzakleerlingen in een klas, aangezien
leraren het gevoel zouden hebben dat een groot aantal rugzakleerlingen ten koste gaat
van interactie met ‘reguliere ‘leerlingen. Bovendien wordt erop gewezen dat de mogelijkheid en bereidheid van leerkrachten om hiermee om te gaan, beperkt is, vooral
als het om gedragsproblemen gaat.
Verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs
In veel gesprekken wordt erop gewezen dat het basisonderwijs, dankzij jarenlange
ervaring met ‘Weer Samen Naar School’, al duidelijk gericht is op het geven van onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De manier van werken die met
Passend onderwijs wordt beoogd, is voor het primair onderwijs niet nieuw, ‘het heeft
alleen een andere naam gekregen’. In één van de regio’s is meer dan de helft van de
PO-scholen bezig om de ‘1-zorgroute’ te implementeren, maar in de scholen ziet men
dit niet als Passend onderwijs.
In enkele regio’s noemt men de leerkrachten in het primair onderwijs juist zeer betrokken. Daarbij wordt ook verwezen naar het grote aantal rugzakleerlingen en de
relatief lage verwijzing naar het speciaal onderwijs. In een plattelandsregio voelen de
leerkrachten zich meer verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen binnenboord wordt gehouden, zo wordt gesteld. Dit komt ook door de geografische afstand
tot het speciaal onderwijs. In een van de regio’s is er veel draagvlak gerealiseerd
doordat er al in deze richting werd gewerkt voordat de plannen rond Passend onderwijs ontstonden. Door de extra middelen ging de ontwikkeling sneller. Het heeft nu
status gekregen.
In het voortgezet onderwijs is het beeld anders. De indruk bestaat dat leraren in het
voortgezet onderwijs meer bedenkingen tegen Passend onderwijs hebben dan leraren
in het primair onderwijs. In verschillende gesprekken wordt gezegd dat leraren in het
voortgezet onderwijs aangeven dat ze de verschillende zorgleerlingen in hun klas nog
niet aan kunnen. Hierbij stelt men dat er vooral bij leraren havo/vwo nog een wereld
te winnen is, al dringt ook daar ‘het besef door dat er leerlingen zijn die extra zorg
nodig hebben.’ Leraren in het voortgezet onderwijs zijn minder dan hun collega’s in
het basisonderwijs gericht op het bieden van zorg aan leerlingen, zo is de gangbare
mening. Daarbij worden de exameneisen vaak als reden aangehaald. In sommige
regio’s wordt werk gemaakt van de zorgstructuur in havo/vwo en probeert men de
voornamelijk vakgerichte cultuur te doorbreken. Daarbij speelt het probleem dat er
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verschillen tussen docenten zijn in competenties en in affiniteit met verschillende
typen leerlingen. In één van de regio’s heeft men de ervaring opgedaan dat de ‘1zorgroute’ in het voortgezet onderwijs moeilijk in te voeren is, door de autonomie van
vaksecties, miscommunicaties en zorgcoördinatoren die daar heel moeilijk tussen
komen. Ook is het moeilijk gebleken docenten bereid te vinden om voorstellen uit
thematische werkgroepen ook echt uit te proberen.
Grenzen aan de mogelijkheden
Bij sommigen zou de wil er wel zijn om handelingsgericht te gaan werken, maar is de
zorgstructuur daar nu nog niet voldoende voor ontwikkeld. Iemand stelt dat alle leraren niets liever willen dan elke leerling goede zorg bieden, maar dat zij dikwijls een
gemis aan middelen en vaardigheden ervaren om dat goed te doen. Soms wordt dan,
te gemakkelijk als wondermiddel (aldus deze gespreksdeelnemer) geroepen: ‘geef ons
meer handen in de klas!’ Veel docenten zouden bang zijn dat ze wel meer zorgleerlingen krijgen, maar dat de klassen even groot blijven, en 'meer handen voor de klas'
niet mogelijk blijkt. Als Passend onderwijs wordt gerealiseerd met nog steeds even
grote klassen, dan komt er niets van terecht, zo voorspelt een van de betrokkenen
(‘Dan ga je 60 jaar terug in de tijd, naar de raamzitters’). Ook wordt erop gewezen
dat er leerkrachten zijn die aangeven dat ze wel bereid zijn om leerlingen een zo
passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden, maar dat hiervoor in de praktijk de tijd
ontbreekt. Sommigen zien 'nog meer zorgleerlingen in de klas’ als verzwaring van de
toch al zware onderwijstaak, zo wordt gesignaleerd. Zij willen extra handen in de klas
en ondersteuning bij het schrijven van handelingsplannen.
Effecten van de heroverweging
Ten aanzien van de heroverweging wordt gesteld dat de daarmee ontstane onduidelijkheid over Passend onderwijs het draagvlak ondergraaft. Schoolleiders zijn, volgens deelnemers aan de vraaggesprekken, dankzij de heroverweging minder overtuigd van de toekomst van Passend onderwijs. Sommige schoolleiders en leerkrachten
zijn afwachtend, omdat ze denken ‘dat Passend onderwijs wel weer overwaait’. Ook
zijn er zorgen over de gevolgen van verwachte bezuinigingen. Bovendien wordt aangegeven dat docenten pas echt geïnteresseerd raken op het moment dat het concreet
wordt. Dat moment is door de heroverweging uitgesteld. Het realiseren van de doelstellingen vergt een cultuurverandering in scholen – vooral in het voortgezet onderwijs - en in instellingen, die veel jaren zal duren. Het huidige overheidsbeleid wordt
gezien als belemmering voor die realisering. Voor personeel in het speciaal onderwijs
is de situatie nog onzekerder: ‘Zij zijn benaderd met mooie ideeën, maar uiteindelijk
blijkt Passend onderwijs toch voor een flink deel een bezuinigingsmaatregel.’
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4.4

Positie en betrokkenheid van ouders

Het tweede onderdeel op het gebied van draagvlak voor Passend onderwijs betreft de
manier waarop ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van Passend onderwijs
in de regio’s en de positie van ouders van zorgleerlingen.
Platform, werkgroep of klankbordgroep
In elf van de 25 regionale netwerken is een ouderplatform, een klankbordgroep voor
ouders, een werkgroep ouderbetrokkenheid, een ouderadviescommissie of een resonansgroep voor ouders ingesteld. De oudervertegenwoordigingen hebben een klankbordfunctie en een adviserende functie. In één van deze regio’s bestaat zowel een
werkgroep betrokkenheid ouders, als een ouderplatform. Bovendien wordt in die
regio een oudersteunpunt ingesteld. Over de betrokkenheid van ouders zijn in die
regio afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in ouderprotocollen.
De samenstelling van de oudervertegenwoordigingen varieert. In één van de platforms zitten zes ouders van kinderen met problematiek, uit het primair onderwijs en
uit het voortgezet onderwijs. In een andere regio is er een ouderplatform met vertegenwoordigers van landelijke ouderorganisaties, medezeggenschapsraden en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden uit de regio. Weer een ander netwerk werkt met
regionale ouderplatforms, waarin één ouder per sector deelneemt, terwijl daar omheen
een klankbordgroep van ouders functioneert. Daarnaast participeert een landelijke
oudervereniging in de subregionale stuurgroepen.
In een van de regionale netwerken is een werkgroep ouderbetrokkenheid ingesteld
waarin ouders uit de verschillende subregio’s zitten. Slechts één van deze ouders
heeft momenteel een kind in het speciaal onderwijs in die regio. De overige vier
deelnemers zijn ouders die werkzaam zijn in de zorg of in het onderwijs, deels met
vroegere ervaringen met een eigen kind dat zorgleerling was. De werkgroep omschrijft de eigen rol als ‘denktank’. Daarnaast wil de werkgroep een ‘buitenring’ opzetten van ouders met een klankbordfunctie. Daarvoor is onlangs een brief verzonden
aan de scholen, maar er is nog geen zicht op de resultaten van die wervingsronde.
Hoe (de informatie uit) die brief in de scholen wordt verspreid, onttrekt zich aan de
waarneming van de werkgroep.
In een regio met ruime ervaring in de integratie van zorgleerlingen in het reguliere
onderwijs geeft men vanuit het programmamanagement aan dat ouders van meet af
aan zijn betrokken in een oudergroep. Deze oudergroep heeft een plan van aanpak
met vier hoofdpunten geschreven: 1) voortbouwen op eerder ontwikkelde integratiemodellen; 2) Passend onderwijs realiseren voor elke leerling; 3) vraagsturing door de
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ouders; 4) ge lijkwaardigheid van alle betrokkenen: bestuur, personeel en ouders.
Inmiddels is deze oudergroep echter uiteengevallen. Er is een projectleider ouderparticipatie aangesteld die deel uitmaakt van het programmamanagement en die de oudervertegenwoordiging opnieuw vorm moet geven.
Regio’s zonder ouderplatform
Uit het voorafgaande blijkt dat in het merendeel van de regionale netwerken (nog)
geen ouderplatform of vergelijkbare vertegenwoordiging van ouders bestaat. Doorgaans verwijzen de betrokkenen in de regio’s waar nog geen duidelijke oudervertegenwoordiging is ingesteld, naar de bestaande (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, die de belangen van ouders moeten behartigen. In één regio is besloten
de wettelijke verplichting goed via het regionaal overleg te regelen, en de rest via
medezeggenschap te laten verlopen.
In vier regionale netwerken bestaan plannen om over niet al te lange tijd een vertegenwoordiging van ouders in verband met Passend onderwijs op te richten. In enkele
regio’s wordt nog nagedacht over de manier waarop men ouders kan betrekken bij de
ontwikkeling van Passend onderwijs. In sommige regio’s wordt verwezen naar een
werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het ‘een-loketprincipe’, die
tevens de opdracht heeft de betrokkenheid van ouders op dat punt uit te werken. In
drie regio’s wordt aangegeven dat de plannen om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid stagneren door de heroverweging (zie ‘Effecten van de heroverweging’).
Ervaringen met ouderbetrokkenheid
Er komen verschillende geluiden uit de netwerken over de ervaringen die men heeft
met ouders. In de eerste plaats betreft dit de vraag welke belangen de ouders voor
ogen hebben. Er wordt op gewezen dat ouders geen groep vormen, maar dat er een
tweedeling is. Ouders willen aandacht voor zorgleerlingen, maar ouders willen ook
aandacht voor de leerlingen die geen specifieke zorg nodig hebben. Dit kan met elkaar botsen. Persoonlijke betrokkenheid van ouders bij hun kind wordt daarom soms
een barrière genoemd om ouders een stem te geven op een meer structureel niveau ten
behoeve van alle kinderen. Zo stelt iemand dat het ouderplatform niet goed van de
grond komt, doordat het lastig is om ouders te vinden die op wat meer afstandelijk
niveau kunnen meepraten. Er zouden nu vooral ouders ‘met dubbele belangen’ op
afkomen. Een ander heeft daarentegen de ervaring dat ouders doorgaans over de
grens van de problematiek van hun eigen kind kunnen heenkijken en beleidsmatig
meedenken. De deelnemers zitten er zeker niet alleen voor hun eigen kind, zo is daar
vastgesteld.
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Sommigen geven aan dat de grote waarde van ouders met zorgleerlingen is dat ze
ervaringsdeskundig zijn in waar je als ouder allemaal tegenaan loopt. Er zijn ouders
die zeer goed geïnformeerd zijn, omdat ze zich in verband met specifieke problematiek van hun kind hebben verdiept in wat mogelijk is en welke weg ze daarbij moeten
volgen. Daar wordt echter door anderen tegenover gesteld dat de ontwikkelingen rond
Passend onderwijs zo complex en ondoorzichtig zijn, dat ervaringsdeskundigheid
alleen niet genoeg is. Er wordt ook aangegeven dat het toch al moeilijk is om ouderbetrokkenheid te organiseren, ook op andere terreinen. Als de materie zo ondoorzichtig is als bij Passend onderwijs, wordt het nog lastiger. Het handelen van de overheid
stimuleert de betrokkenheid van ouders evenmin, zo is het gevoel. Er wordt overigens
ook gezegd dat er in het voortgezet onderwijs nog minder betrokkenheid van ouders
is dan in het primair onderwijs.
Draagvlak bij ouders
Er wordt aangegeven dat veel ouders nog geen mening hebben over Passend onderwijs, omdat ze er nog helemaal geen kennis over hebben. Voor zover ouders wel een
beeld van Passend onderwijs hebben, zouden hun ideeën daarover uiteenlopen van de
ene kant van de schaal (‘Passend onderwijs kán helemaal niet’) tot de andere kant
van de schaal (‘Passend onderwijs is een prima opmaat voor inclusief onderwijs’). Er
worden enkele bedreigingen voor het draagvlak genoemd. Als ouders het idee hebben
dat er steeds meer kinderen ‘met een verhaal’ in de klas komen, dat de klassen groter
worden, de leraren niet kundiger worden en er geen hulp is, kan het draagvlak wegvallen. De ouders die nu te maken hebben met de pakketmaatregel in het kader van de
awbz en het persoonsgebonden budget kwijtraken, zien Passend onderwijs al helemaal niet zitten, zo wordt gesteld. Ouders van leerlingen die geen extra zorg nodig
hebben, kunnen Passend onderwijs bovendien zien als een bedreiging voor hun eigen
kind. Sommige ouders van kinderen zonder beperkingen kiezen niet graag voor een
school met veel zorgleerlingen, uit angst dat hun eigen kind aandacht tekort zal komen. Als scholen zich gaan specialiseren op bepaalde typen problematiek, kan dat de
keuzemogelijkheden van ouders beperken (zie paragraaf 5.5).
Informatievoorziening aan ouders
Zoals uit het voorafgaande blijkt, zijn ouders in het merendeel van de regionale netwerken (nog) niet op het niveau van het netwerk vertegenwoordigd. In de netwerken
waar ouders wel zijn vertegenwoordigd, zijn bovendien niet overal afspraken gemaakt over de terugkoppeling naar alle ouders. Waar de informatievoorziening aan
ouders wel is geregeld, verloopt deze vaak via de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. Het valt dan buiten het zicht van de werkgroepen of platforms welke
informatie de ouders daadwerkelijk bereikt. Soms worden speciale ouderavonden
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georganiseerd over Passend onderwijs. Deze trekken echter niet altijd veel bezoekers.
In één van de regio’s werd de informatieavond voor ouders over Passend onderwijs
bezocht door 24 ouders, van 56 scholen. In een van de netwerken heeft men het plan
opgevat een ‘ouderbetrokkenheidskoffer’ samen te stellen, waarmee ouders in de
scholen van informatie kunnen worden voorzien. Deze activiteit is in verband met de
heroverweging echter voorlopig stilgelegd. In een ander netwerk wordt een ‘checklist’ gemaakt voor ouderraden en medezeggenschapsraden. Daarin staat wat ouders
over Passend onderwijs zouden moeten vragen aan bestuur en directie van de school
om daarvan een goed beeld te krijgen.
Effecten van de heroverweging
De heroverweging heeft in enkele regio’s geleid tot veranderingen in de activiteiten
rond ouderparticipatie. In één regionaal netwerk is het beoogde ouderplatform als
regionale activiteit van de baan. Dit wordt verder aan de samenwerkingsverbanden
overgelaten. Een ander regionaal netwerk valt uiteen. Nu de stuurgroep uiteenvalt,
moet de ouder die in de stuurgroep zit weer aanhaken bij het samenwerkingsverband
en moeten de contacten op het subregionale niveau worden aangehaald. Daar wordt
opgemerkt dat de stuurgroep en het regionale netwerk voor ouders een duidelijke
meerwaarde hadden, vooral vanwege contacten met het speciaal onderwijs, dat regionaal georganiseerd is. In een derde regio zijn ouders organisatorisch nog niet in de
plannen en activiteiten betrokken, omdat het beleid op dit moment nog onzeker is. De
gedachte hierachter is dat dit alleen maar afbreuk zou doen aan hun bereidheid zich in
te zetten voor Passend onderwijs.
Bij een aantal oudervertegenwoordigingen heeft de heroverweging eveneens invloed
gehad. Eén van de ouderklankbordgroepen heeft besloten pas weer bij elkaar te komen als er meer duidelijk is over de toekomst van Passend onderwijs. Zoals hierboven is aangegeven, zou een werkgroep ouderbetrokkenheid een ‘ouderbetrokkenheidskoffer’ gaan samenstellen. In verband met de onduidelijkheid die de heroverweging heeft gecreëerd over de toekomst van Passend onderwijs en in verband met het
gebrek aan duidelijkheid over de middelen waarover de werkgroep kan beschikken, is
het werken hieraan voorlopig uitgesteld. In een andere regio vinden ouders het frustrerend dat er al geruime tijd onduidelijkheid is over de toekomst van Passend onderwijs. Daarom is inmiddels een ouder uit de oudervertegenwoordiging afgehaakt.
In een aantal gesprekken wordt gesteld dat de rol van de ouder is gemarginaliseerd
door de heroverweging. Op individueel niveau vervalt bijvoorbeeld het instemmingsrecht bij het opstellen van een handelingsplan. De medezeggenschapsraden moeten
weliswaar gaan instemmen met de zorgprofielen van de scholen, maar daarin hebben
naast de ouders ook het personeel van de school een stem. Er wordt gevreesd dat
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kwesties rond Passend onderwijs ondergesneeuwd kunnen raken in algemene belangen. Bovendien vreest men dat ouders in de medezeggenschapsraad door de complexiteit van de materie onvoldoende inbreng zullen hebben in de besluitvorming.
In één van de netwerken wordt aangegeven dat ouders straks minder inbreng zullen
hebben in de schoolkeuze, omdat het samenwerkingsverband bepaalt waar de leerling
Passend onderwijs kan krijgen. Ondersteuning en keuzevrijheid worden daardoor
beperkt. Voor conflicten tussen ouders en scholen in relatie tot plaatsing van hun kind
in kader van zorgplicht, moet er een onafhankelijke geschillencommissie komen, zo
wordt in één van de gesprekken gesteld.
Een laatste aandachtspunt dat in enkele gesprekken wordt genoemd, is het risico dat
er verschillen tussen regio’s gaan ontstaan in het aanbod aan Passend onderwijs aan
zorgleerlingen. Ouders kunnen niet inschatten of hun regio het beter doet dan een
andere regio. Dat zou onderzocht moeten worden. Er zou ook moeten worden getracht om te voorkomen dat een leerling in de ene regio meer recht op zorg krijgt dan
een qua problematiek vergelijkbare leerling in een andere regio.

4.5

Conclusie

Er wordt in de koploperregio’s op verschillende manieren gewerkt aan het creëren
van draagvlak voor Passend onderwijs in de scholen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door
het instellen van een klankbordgroep of platform voor leraren, conferenties, informatiebijeenkomsten, studiedagen, informatieverstrekking via een website of nieuwsbrieven, en verspreiding van ‘good practice’ via directieberaad en netwerken voor interne
begeleiders. Goede informatie is van groot belang, omdat veel leraren volgens de
geïnterviewden nog onvoldoende op de hoogte zijn van wat Passend onderwijs concreet inhoudt. Een interessante aanpak om draagvlak te verhogen is het cofinancieren
van projecten Passend onderwijs die door scholen zelf worden opgezet en uitgevoerd.
De heroverweging heeft de informatieverstrekking en het werken aan draagvlak niet
gemakkelijker gemaakt. Passend onderwijs is complex beleid en daardoor moeilijk
concreet te maken voor de scholen, en snelle wijzigingen in dit beleid maken dit nog
lastiger. In sommige regio’s is men na de heroverweging gestopt met de informatievoorziening, omdat men vreest het draagvlak juist te verkleinen zolang nog geen
concrete acties of perspectieven genoemd kunnen worden. Tegelijk vindt men informatieverstrekking en onderling debat over Passend onderwijs juist hard nodig, omdat
er nog te veel vage of onjuiste beeldvorming over Passend onderwijs bestaat. In het
algemeen vindt men dat er in het primair onderwijs, mede door ‘Weer Samen Naar
School’, meer draagvlak voor Passend onderwijs is dan in het voortgezet onderwijs.
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Met het oog op het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij Passend onderwijs
heeft minder dan de helft van de regionale netwerken een ouderplatform of vergelijkbaar orgaan ingesteld. Dergelijke platforms hebben een klankbord- en adviesfunctie.
Een knelpunt hierbij is dat de terugkoppeling naar de ouders die zij vertegenwoordigen in veel gevallen niet duidelijk geregeld is. In regio’s waar een dergelijke oudervertegenwoordiging ontbreekt, verwijst men in het algemeen naar de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, die de belangen van ouders moeten behartigen. Ook
daar is het de vraag in hoeverre ouders voldoende op de hoogte worden gesteld van
wat er speelt rond Passend onderwijs. Verschillende deelnemers aan de gesprekken
geven aan dat het moeilijk is om ouders te betrekken bij de vormgeving van Passend
onderwijs, omdat dit vereist dat ouders voldoende op de hoogte zijn van de complexe
materie en dat zij verder willen kijken dan de belangen van hun eigen kind. Ook
zouden ouders te weinig belangstelling tonen voor informatie over Passend onderwijs. Voor zover er activiteiten rond ouderbetrokkenheid waren, zijn deze door de
heroverweging verder in de marge gedrukt. Oudervertegenwoordigers wachten op
duidelijkheid, van de invloed van ouders op zorgprofielen via medezeggenschapsraden heeft men geen hoge verwachtingen en men voorziet dat de keuzevrijheid voor
ouders van zorgleerlingen kleiner wordt als de samenwerkingsverbanden straks gaan
aangeven waar hun kind Passend onderwijs kan krijgen. Ook wijst men op de kans
dat er ongelijke rechten voor ouders in verschillende regio’s of samenwerkingsverbanden gaan ontstaan, door verschillen in zorgaanbod en keuzemogelijkheden voor
ouders.
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5 Continuüm van zorg

5.1

Inleiding

Eén van de doelstellingen van Passend onderwijs is dat er in de regionale netwerken
een ‘continuüm van zorg’ wordt gerealiseerd. In dit hoofdstuk gaan we in op de definitie en de invulling hiervan. Een hiermee samenhangend begrip is ‘zorgplicht’, de
plicht om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passende plek te geven.
In dit hoofdstuk gaan we ook in op de manier waarop men zorgplicht interpreteert en
op de keuzemogelijkheden die ouders worden geboden.

5.2

Definitie van het continuüm van zorg

In de gesprekken in de verschillende regio’s is de vraag gesteld wat men onder het
begrip ‘continuüm van zorg’ verstaat. Daarnaast biedt de beschikbare schriftelijke
documentatie, zoals de aanvragen voor de veldinitiatieven, informatie hierover. In het
onderstaande tekstkader geven we enkele voorbeelden hiervan.
Omschrijving van het continuüm van zorg
Apeldoorn: De regio Apeldoorn wil een flexibel onderwijscontinuüm bieden, waarin vanuit de
onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling alle voorzieningen in de regio beschikbaar zijn.
Doetinchem: Dekkende regionale onderwijszorgstructuur, waarin de begeleiding zo thuisnabij, snel,
verantwoord, passend en deskundig als mogelijk is en zoveel mogelijk in scholen voor regulier
onderwijs.
Duin- en Bollenstreek: Elke leerling krijgt onderwijs aangeboden dat gericht is op een ononderbroken
ontwikkeling en het behalen van een startkwalificatie (via een diploma) of doorstroom naar een
vervolgopleiding, dan wel een toeleiding naar de (beschermde) arbeidsmarkt en/of woonvoorzieningen.
Gelderse Vallei: Het ontwikkelingsperspectief voor de leerling is het uitgangspunt bij de bepaling
van de dekkingsgraad. Er zitten geen leerlingen meer thuis en voor elke leerling kan een passende
plek worden gevonden waar kinderen adequaat worden bediend op hun s pecifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte.
Gorinchem: Het streven is voor alle kinderen en jongeren thuisnabij onderwijs te realiseren. Er dient
niet alleen een onderwijscontinuüm, maar een zorg-, arbeids-, en educatiecontinuüm te ontstaan.
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Groningen: Een passend, gevarieerd en flexibel onderwijszorgaanbod en onderwijszorgarrangementen voor specifieke behoeften van leerlingen, zo thuisnabij mogelijk.
Midden-Holland: Voor elke leerling een plek naar behoefte(n). Het kan gaan om school, maar ook
bijvoorbeeld jeugdzorg om voor leerlingen een passend arrangement te bewerkstelligen.
Noordoostpolder: Een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen, waarbij het onderwijsaanbod
dat binnen de onderscheiden voorzieningen geboden wordt, goed op elkaar afgestemd is en ook
kinderen die wat betreft onderwijs- en zorgbehoefte tijdelijk zijn aangewezen op een mengvorm van
speciale onderwijszorg een passend onderwijsaanbod krijgen.

Het realiseren van een continuüm van zorg is niet eenvoudig: ‘Passend onderwijs
moet recht doen aan 100 procent van de leerlingen. Dat is onze opdracht, maar dat is
ook heel moeilijk.’
Vaak is in de omschrijvingen van het continuüm van zorg te zien dat het moet gaan
om een dekkend en flexibel aanbod aan onderwijsvoorzieningen of combinaties van
onderwijs en zorg, die zoveel mogelijk thuisnabij, in het regulier onderwijs, worden
gerealiseerd. In enkele omschrijvingen wordt tevens de verbinding gelegd met de
inzet van zorginstellingen buiten het onderwijs, maar in de meeste gevallen worden
deze niet expliciet genoemd. In sommige netwerken wordt het continuüm van zorg
geconcretiseerd door daarin verschillende niveaus te onderscheiden (zie tekstkader).
Soms strekken de definities zich uit tot en met de toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Een belangrijke vraag rond het continuüm van zorg is waar het grensvlak tussen
regulier en speciaal ligt: Wat kan men aan basiszorg verwachten, wanneer komt het
speciaal onderwijs in beeld? In dit verband wordt door sommigen verwezen naar het
zorgprofiel, waarin scholen moeten aangeven hoeveel en welk type zorg zij kunnen
geven. Daarbij moet het – nog niet beschikbare – landelijke referentiekader richting
geven. Een andere vraag is in hoeverre het noodzakelijk is dat het aanbod aan speciaal onderwijs dekkend is. In een aantal netwerken geeft men aan dat het niet per se
noodzakelijk is dat alle voorzieningen voor speciaal onderwijs (zoals cluster 1 en 2)
in de regio beschikbaar zijn.
Een belangrijk aandachtspunt dat in verband met het continuüm van zorg wordt genoemd, is de aansluiting tussen bestaande initiatieven en voorzieningen en het voorkomen van overlap daartussen. Een ander belangrijk punt is het realiseren van een
zorgvuldige en ‘warme’ overdracht van leerlingen die van school veranderen, zoals
bij de overgang van voor- en vroegschoolse educatie naar het primair onderwijs, de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs en de overgang van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.
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Niveaus van zorg
Midden-Limburg Oost (primair onderwijs):
1

Algemene zorg

Kind krijgt zorg binnen de groep; de leerkracht biedt onderwijs op maat en
beslist of aanpassingen in het programma nodig zijn en hoe deze het beste
uitgevoerd kunnen worden; de leerkracht kan hiervoor consultatief collega’s
raadplegen

2

Extra zorg

Interne leerlingenzorg; na overleg tussen leerkracht en intern begeleider wordt
als onderdeel van de groepsplanning extra zorg geboden door medewerkers
van de basisschool (leerkracht, remedial teacher, binnen of buiten de groep)

3

Speciale zorg

Externe leerlingenzorg; een medewerker van de school voert overleg met een
buitenschoolse hulpverlener om handelingsgerichte adviezen te krijgen; deze
worden in een handelingsplan vertaald en door medewerkers van de school
uitgevoerd; de buitenschoolse hulpverlener kan onderzoek uitvoeren

4a

Speciale zorg
met externen

Inzet van externe expertise op de school in de vorm van (preventieve) ambulante begeleiding; deze wordt toegekend door een externe commissie (pcl of
cvi)

4b

Speciale zorg
Inzet van externe expertise buiten de school die wordt ingezet via awbz,
buiten de school zorgverzekeraar of huisarts; deze zorg valt buiten de verantwoordelijkheid van
de school

5

Zeer speciale
zorg

Het kind is geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs

Zuid-Limburg (primair en voortgezet onderwijs):
0

Gezondheidsbevordering en preventie op schoolniveau

1

Preventie en zorg op groepsniveau binnen de reguliere school

2

Extra zorg binnen het groepsniveau binnen de reguliere school

3

Hulpverlening op schoolniveau door interne deskundigen

4

Inschakelen van bovenschoolse en externe begeleiding

5

(Tijdelijke) plaatsing in de bovenschoolse zorgvoorziening of in het speciaal onderwijs

Als verschillende niveaus van zorgbehoefte worden onderscheiden, is het ook mogelijk de zorgbehoefte per klas en per school vast te stellen. In het onderstaande tekstkader geven we een voorbeeld daarvan.
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Zorgzwaarte; een instrument om zorgbehoefte inzichtelijk krijgen (Gelderse Vallei)
Het samenwerkingsverband WSNS in Veenendaal stelt een subsidie beschikbaar voor de bij het
SWV aangesloten basisscholen om de scholen voor te bereiden op het passend onderwijs. Basisscholen in de Federatie Utrechtse Heuvelrug hadden al langere tijd behoefte aan een instrument waarmee
de zorgzwaarte in een klas kan worden gemeten. De aanmelding van een leerling waar geen plek
voor was, diende uiteindelijk als katalysator om het meetinstrument versneld te ontwikkelen. Met
behulp van dit instrument kunnen alle leerlingen in één van de zes zorgniveaus worden geclassificeerd: algemeen, extra, speciaal, bovenschoolse zorg, aanmelding bij PCL of CvI, plaatsing in het
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het aantal punten
voor de leerling. Een vierkoppige commissie van directieleden en IB’ers maakt het instrument zo
objectief mogelijk door ook grijze gebieden zo goed mogelijk te definiëren. Zo hebben ze richtlijnen
vastgesteld over hoe moet worden omgegaan met een leerling waarbij de groepsleerkracht een
zwaardere zorgbehoefte ervaart dan volgens de indeling van de zes zorgniveaus van toepassing is. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als een leerling wel al een verwijzing heeft voor speciale zorg, maar
deze nog niet ontvangt. Het meten van de zorgzwaarte van een groep kent een aantal zeer praktische
voordelen. Door een maximum aantal zorgpunten per groep vast te stellen, is het aannamebeleid
duidelijk voor school en ouders. En door het gebruik van objectieve metingen kan het netwerk de
zorgzwaarte op scholen vergelijken op school-, verenigings-, federatie- en netwerkniveau.

Sommigen stellen dat zij door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen
op de middelen voor speciale onderwijsvoorzieningen niet verwachten het gewenste
continuüm van zorg te kunnen verwezenlijken. Er worden ook andere belemmeringen
voorzien: ‘Bij de uitwerking en de uitvoering zullen ontwikkelaars stuiten op gevestigde culturen en op tegenstellingen in belangen. Het wordt nog een hele uitdaging
om het belang van het kind de hoogste prioriteit te geven.’

5.3

Variatie in aanbod aan onderwijs en zorg

Een dekkend en flexibel continuüm van zorg vraagt om een gevarieerd aanbod aan
onderwijs en zorg. In veel regio’s zijn inmiddels bepaalde aanvullende voorzieningen
gecreëerd of wordt daaraan gewerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
• voorzieningen voor leerlingen op havo/vwo-niveau met autisme (waaronder extra
begeleiding door ‘auti-coaches’);
• gecombineerde voorzieningen (basisonderwijs / speciaal basisonderwijs / speciaal
onderwijs);
• structuurgroepen in het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs (voor leerlingen met autisme);
• aparte klassen in het basisonderwijs voor hoogbegaafden;
• time-outvoorzieningen in het basisonderwijs;
• de mogelijkheid van crisis- of observatieplaatsingen in het speciaal basisonderwijs;
• de mogelijkheid voor vso-leerlingen om een diploma te h alen in een reguliere
(vmbo-)setting (in ‘syntheseklassen’).
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In de tekstkaders in deze paragraaf geven we enkele voorbeelden van aanvullende of
gecombineerde voorzieningen in het primair onderwijs.
Talentencampus (Noord-Limburg):
Er komt een ‘talentencampus’. Dat is een tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs. Basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 e n cluster 4) worden in hetzelfde
gebouw gehuisvest. In september 2010 wordt met de bouw gestart. Daarbij wordt op basis van een
gemeenschappelijk onderwijsconcept gewerkt. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen allemaal
apart zitten, maar er zijn wel verschillende zones in het gebouw mogelijk.
Gedragsproblemen samen met leerling en ouders aanpakken in de school (Gelderse Vallei):
Het samenwerkingsverband WSNS in Veenendaal stelt een subsidie beschikbaar voor de bij het
SWV aangesloten basisscholen om de scholen voor te bereiden op het passend onderwijs. Leerlingen
met gedragsproblemen zijn gebaat bij een samenhangende aanpak van zowel de school als de ouders.
‘De familieklas’ uit Denemarken en ‘STOP 4-7’ zijn methodieken waarin niet alleen voor de leerling,
maar ook voor de ouders een actieve rol is weggelegd. Leerlingen leren samen het verschil tussen
ongewenst en gewenst gedrag, leren samen te werken en worden beloond als ze gewenst gedrag
vertonen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. De ouders worden in dezelfde periode uitgenodigd op
school en leren samen met de leerlingen of apart vaardigheden voor een opvoeding waar de leerling
het meest bij gebaat is. ‘De familieklas’ richt zich op 7-12 jarigen, waar ‘STOP 4-7’ zich beperkt tot
4-7 jarigen. De basisscholen De Windroos en ’t Speelkwartier in Veenendaal willen leerlingen van 4
tot 12 jaar ondersteunen en starten in september 2010 met een pilot waarin ze de familieklas willen
gaan vormgeven. De subsidie die zij krijgen van het samenwerkingsverband gebruiken ze voor de
opzet en implementatie. Daarbij worden een leerkracht die extra scholing krijgt op het gebied van
sociale vaardigheden, een ouderbegeleider en een coördinator ingezet. Dit team gaat de methodiek
verder ontwikkelen, voor lesruimte en materiaal zorgen en informatie verspreiden onder scholen,
leerkrachten en ouders.

Een deel van de inspanningen op het gebied van Passend onderwijs is gericht op het
gebruik en de verdere verfijning van de huidige voorzieningen. Sommigen vinden het
creëren van nieuwe tussenvormen minder wenselijk. Er wordt ook expliciet gewezen
op het belang van de betrokkenheid van het speciaal onderwijs bij het werken aan
Passend onderwijs: ‘De expertise van het speciaal onderwijs is noodzakelijk om Passend onderwijs te realiseren. In deze regio probeert men systemen te verbinden en
niet het ene af te breken om het andere op te bouwen.’ Een knelpunt dat wordt genoemd, is dat scholen reactief werken bij hulpvragen, omdat het geven van zorg niet
hun primaire taak is. Overigens houdt variatie in zorgaanbod niet vanzelfsprekend in
dat het speciaal onderwijs kleiner zal worden. In één van de regio’s zit twee procent
van de leerlingen in een speciale voorziening, twee procent in het speciaal basisonderwijs en één procent met een rugzak in het basisonderwijs. Daarmee heeft men de
indruk dat deze regio het niet slecht doet en men voorziet ook weinig verandering
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door de invoering van Passend onderwijs: ‘Wat moeten we nog allemaal gaan bouwen om een verschuiving van een half procent te bereiken?’
Syntheseklassen (Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost):
In het kader van het innovatieproject ‘Durven-Delen-Doen’ in het voortgezet onderwijs wordt een
pilot uitgevoerd met syntheseklassen in St. Ursula in Heythuysen. Leerlingen van VSO De Ortolaan
(cluster 4) waarvan wordt verwacht dat zij dit aankunnen, kunnen instromen in het vmbo. De leerlingen starten in kleine vaste klassen (syntheseklassen) en krijgen les en begeleiding van een docent /
mentor van de vso-school. Vakken waarin zij geen eindexamen doen, volgen zij in de reguliere
setting. Per leerling en per vak wordt vervolgens bekeken of het volgen van reguliere lessen mogelijk
is. Zo wordt stapsgewijs gewerkt aan integratie. Het streven is dat de leerlingen na twee jaar het
volledige reguliere programma volgen en dat zij op deze manier een vmbo-diploma of certificaten
halen. Docenten van St. Ursula wordt scholing aangeboden op het gebied van het omgaan met gedragsproblemen, met name gericht op autistische stoornissen. De ervaring is dat de expertise in de
vo-school hierdoor sterk is vergroot en dat leraren hebben geleerd om anders naar leerlingen te
kijken.
Onderwijs- en expertisecentrum (Apeldoorn):
Na het verdwijnen van het speciaal voortgezet onderwijs (SVO) ontstond de behoefte aan een vergelijkbare voorziening voor leerlingen die het niet redden in het regulier voortgezet onderwijs. Daarom
is in 2002 een onderwijsexpertisecentrum met lesplaats ingericht. Dit Onderwijsservicecentrum
Apeldoorn en Regio (OSCAR) is een orthopedagogisch en –didactisch centrum (OPDC), dat onderwijs verzorgt voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning op leer- en gedragsgebied. Leerlingen die hiervan gebruik maken, blijven ingeschreven op hun eigen school. Het OPDC biedt de
mogelijkheid om een diploma op het niveau Vmbo-TL te halen. Ook is het mogelijk dat leerlingen na
verloop van tijd worden teruggeplaatst naar de school van herkomst of worden verwezen naar een
VSO-school. De gemeente Apeldoorn heeft een stimulerende rol vervuld op het gebied van de samenwerking tussen verschillende partijen die van belang zijn voor Passend onderwijs. Mede daardoor is een gezamenlijke huisvesting in gebruik genomen, het Onderwijs- en expertisecentrum ‘De
Moerbosch’. Daarin zijn OSCAR, twee VSO-scholen (cluster 4) en hun ambulante diensten, Bureau
Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en Pactum (Integrale dagbehandeling jeugdzorg) ondergebracht.

Terwijl sommigen vinden dat het aanbod aan scholen voor speciaal onderwijs in de
regio niet dekkend hoeft te zijn en ook wordt opgemerkt dat het minder wenselijk is
om allerlei tussenvoorzieningen te creëren, zijn er ook deelnemers aan de gesprekken
die bepaalde voorzieningen in hun regio missen. Daarbij gaat het met n ame om de
volgende voorzieningen of ‘arrangementen’:
• een time-outvoorziening voor basisschoolleerlingen;
• voorzieningen voor leerlingen op het grensvlak van cluster 3 en 4 ( verstandelijke
problematiek in combinatie met gedragsproblemen, oftewel ‘zmolk-ers’);
• voorzieningen voor cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) en cluster 2 (doof,
slechthorend of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden);
• arrangementen voor begaafde leerlingen met gedragsproblemen;
• arrangementen voor hoogbegaafden.
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Projecten rond Passend onderwijs (Midden-Brabant)
’Leerrijk’ op De Sporckt
Basisschool De Sporckt start met een dynamische klas (‘Leerrijk’) voor leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte. Uitgangspunt is dat de leerling in de eigen klas hoort. Voor het specifieke onderwijsaanbod kunnen leerlingen terugvallen op ‘Leerrijk’. Op meerdere momenten van de dag, afhankelijk van de onderwijsbehoefte, en meerdere dagen per week kan de leerling hier terecht voor instructie en begeleide inoefening op maat. Verwerking van de lesstof vindt vervolgens plaats in de
eigen klas. Er is veel afstemming tussen de leraar van de groep en de leraar van ‘Leerrijk’ De ondersteuning is speciaal van inhoud en integraal van karakter.
Leonardo-afdeling Midden-Brabant Stichting Opmaat
Stichting Opmaat start met het inrichten van een Leonardo-afdeling Midden-Brabant bij twee van
haar scholen. Het belangrijkste motief voor de start van de Leonardo-afdeling Midden-Brabant is de
grote uitval van leerlingen in het reguliere onderwijssysteem. Het doel van de Leonardo-afdeling
Midden-Brabant is om kinderen binnen de missie, tussen ontwikkelingsgelijke leerlingen, in een
kleine groep, zich te laten ontwikkelen zoals dat bij de leerling past. De Leonardo-afdeling MiddenBrabant realiseert dit door middel van een uitdagend aanbod, binnen een rijke leeromgeving, door
professionele leraren.
Schakelklassen
De organisatie van de schakelklassen is in Tilburg bij het WSNS-samenwerkingsverband ondergebracht. WSNS Tilburg werkt daarbij met een gedifferentieerd aanbod. Bij ‘Taalhulp’ blijft het kind in
de eigen klas en krijgt de leraar extra ondersteuning van een begeleider. Voor de leerlingen die de
Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn is er de ‘Taalklas’. Deze leerlingen worden twee dagen
per week extra geholpen in kleine groepen van ongeveer twaalf leerlingen in een aparte taalklas.
Deze klassen zijn in vrijwel alle wijken van Tilburg dicht bij de eigen basisschool gelokaliseerd. De
andere drie dagen blijven de leerlingen op hun eigen basisschool. De derde variant is de ‘Taalschool’,
voor leerlingen die de Nederlandse taal in het geheel niet spreken. In een voltijdse voorziening
krijgen de leerlingen gedurende een schooljaar onderwijs waarbij het accent zwaar ligt op taalverwerving en woordenschatuitbreiding. In Tilburg zijn drie taalscholen verspreid over de stad.
Een parelklas in het Voortgezet Onderwijs
School voor zeer moeilijk lerende kinderen De Bodde start een onderzoek naar de mogelijkheid een
parelklas te starten in het voortgezet onderwijs. In het reguliere basisonderwijs is al veel ervaring
opgedaan met deze vorm van onderwijs, waarbij leerlingen uit werkveld 3 ( in dit geval cluster 3)
onderwijs volgen in werkveld 1 of 2. Het is de bedoeling te onderzoeken of deze vorm van includerend onderwijs ook haalbaar is in het voortgezet onderwijs. Voor het onderzoek is brede samenwerking noodzakelijk met de partners die nodig zijn om iedere leerling passend voortgezet onderwijs te
bieden. Het is een proces waarbij schoolbesturen en personen in het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en (jeugd)zorg samenwerken om een optimale aanpak te kunnen realiseren.
ASS Integraal
Door een goede afstemming tussen onderwijs en zorg neemt de kwaliteit van de begeleiding van een
leerling toe. Vanuit dat perspectief is op initiatief van het samenwerkingsverband VO MiddenBrabant en de GGZ Breburg Groep het project ‘ASS Integraal’ opgezet. Aan het project wordt deelgenomen door het Mill-Hillcollege, het Midden-Brabant College Frater van Gemert en het Beatrix
College. Leerlingen met ASS worden in de thuissituatie begeleid door een medewerker van de GGZ,
om de relatie tussen school en thuis te verbeteren. Het streven is te komen tot een geïntegreerd plan.
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Zoals we al in het vorige hoofdstuk hebben beschreven, zijn in veel regionale netwerken subsidies verstrekt aan scholen om projecten uit te voeren die de ontwikkeling
van Passend onderwijs ondersteunen en het zorgaanbod verbreden. Hieronder staan
enkele voorbeelden uit de regio Midden-Brabant, waar projecten met een ‘includerende activiteit’ worden gesubsidieerd. Uit de daar ingediende aanvragen is gebleken
dat er vooral voorzieningen getroffen moeten worden om problemen in de organisatie
van de school op te lossen. Daarnaast is er in het primair onderwijs vooral behoefte
aan voorzieningen om aan te sluiten bij de zorgvraag van hoogbegaafden en in het
voortgezet onderwijs voor het opvangen van autisme en gedragsproblemen.

5.4

Invulling van zorgplicht

De zorgplicht wordt opgevat als een plicht voor besturen van scholen om er in samenwerking met andere besturen voor te zorgen dat elke leerling een passend onderwijsarrangement krijgt. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, is dat de
schoolbesturen de zorgplicht onderschrijven. Men heeft een ‘gezamenlijk besef van
zorgplicht’. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het
bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen
aanbieden, zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement wel krijgt.
Daarbij worden wel kanttekeningen geplaatst. In de eerste plaats hebben besturen
behoefte aan informatie uit de per school op te stellen zorgprofielen, zodat ze weten
‘waar ze terecht kunnen met een zorgleerling’. In tal van regio’s is een begin gemaakt
met de ontwikkeling van deze zorgprofielen, maar in verband met het wachten op het
landelijke referentiekader is er nog te veel onduidelijkheid om dit concreet te maken.
Er is nu vooral sprake van het inventariseren van wat er aan expertise en zorgaanbod
in huis is. In de tweede plaats zijn er vragen rond de relatie tussen besturen en samenwerkingsverbanden bij de uitvoering van de zorgplicht. De besturen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van Passend onderwijs, terwijl de verantwoordelijkheid
voor het toewijzen van (extra) middelen voor zorg in de heroverweging Passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden is neergelegd. In de derde plaats wordt gesteld dat besturen zullen moeten erkennen dat niet aan alle jongeren (passend) onderwijs geboden kan worden. Voor sommige kinderen, die geen onderwijs meer kunnen
volgen, moet in samenwerking met zorginstellingen een oplossing gevonden worden.
Bovendien is het bij het ontbreken van bepaalde voorzieningen in een regio, in het
kader van zorgplicht noodzakelijk om afspraken te maken met een regio waar deze
voorzieningen wel aanwezig zijn. Er zijn signalen dat dit door de heroverweging en
de daarin aangekondigde bezuinigingen (het limiteren van het budget op het niveau
van 2008) en plannen rond verevening van middelen problemen oplevert. Er zijn
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gevallen bekend waarin leerlingen uit een andere regio niet worden toegelaten of op
een wachtlijst worden geplaatst.
In een aantal gesprekken geeft men aan dat er in de eigen regio relatief veel leerlingen
met een rugzakje zijn, of relatief veel leerlingen in cluster 4, of veel leerlingen in het
speciaal onderwijs die uit een andere regio afkomstig zijn. Het is de vraag wat de te
verwachten bezuinigingen in dit opzicht zullen betekenen. Zal dit de mogelijkheden
beperken om aan de zorgplicht te voldoen? Sommigen verwachten dat dit ertoe zal
leiden dat het aantal kinderen op een wachtlijst en het aantal thuiszitters zullen gaan
toenemen.
Er zijn ook vragen rond zorgplicht bij scholen. Waar liggen de grenzen van wat de
school kan bieden en van wat leerkrachten kunnen bieden? En als een school nu een
bepaalde voorziening kan bieden, kan de school deze dan altijd bieden? Wat gebeurt
er bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs? Als het primair onderwijs
een leerperspectief ontwikkelt, wordt dit in het voortgezet dan weer losgelaten omdat
er nog een omslag in het denken rond zorgleerlingen moet worden gemaakt?
In sommige regio’s vindt men de onduidelijkheid over zorgplicht nog te groot om
actie te ondernemen. In één van de regio’s wacht een bestuurlijke werkgroep het landelijke referentiekader af alvorens een procedure met betrekking tot zorgplicht op te
stellen waarin een en ander juridisch en inhoudelijk wordt vastgelegd. Daarbij moeten
vragen worden beantwoord over wat wordt verwacht van scholen, besturen en het
regionale netwerk. Ook moet worden vastgelegd hoe ouders worden begeleid, hoe de
bezwarenprocedure voor ouders wordt vormgegeven en wie beslist over het passende
onderwijsaanbod. Door de heroverweging is het werk hieraan stilgelegd.

5.5

Keuzemogelijkheden voor ouders

Een grotere diversiteit aan onderwijszorgarrangementen moet de keuzemogelijkheden
voor ouders en leerlingen versterken, zo is een gedachte die in een deel van de gesprekken naar voren wordt gebracht. Vaker worden echter twijfels geuit over de toekomstige keuzemogelijkheden van ouders. Als de zorgplicht bij de gezamenlijke
schoolbesturen ligt die samenwerken in een samenwerkingsverband, dan kan het zijn
dat vanuit het verband wordt gezegd: ‘We hebben dáár een plek voor uw kind, maar
niet dáár.’ Het is dus maar de vraag of straks de ouders het laatste woord hebben in de
plaatsing van hun kind, zo wordt door deelnemers aan de gesprekken gesteld. De
keuzevrijheid van ouders zal mogelijk juist afnemen. In dat verband wordt ook de
vraag gesteld of ouders nog de vrijheid hebben om een school met een bepaalde denominatie te kiezen voor een kind met specifieke onderwijsbehoeften. Er wordt ook
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op gewezen dat in het kader van zorgplicht een probleem kan ontstaan als ouders door
hun groeiende expertise misschien minder makkelijk bereid zijn het advies betreffende onderwijszorgarrangementen op te volgen. In één van de gesprekken wordt voorgesteld om de term ‘zorgplicht’ te vervangen door ‘zorgverantwoordelijkheid’. Ouders en school zouden moeten overleggen over wat ‘passend’ is voor het kind,
waarbij plaatsing op een bepaalde school geen afdwingbaar recht van ouders is.
Een ander punt is de vrees voor concurrentie tussen scholen bij de ontwikkeling van
zorgprofielen. Daardoor kan een school een specifiek imago krijgen met aanzuigende
werking bij ouders van zorgleerlingen. Dat kan aantrekkelijk zijn voor die ouders,
maar er kunnen ook ouders zijn die dat onderwijsaanbod en de verandering van
schoolpopulatie juist afwijzen. Ouders met en zonder zorgkinderen hebben immers
verschillende belangen. Ouders zonder zorgkinderen zijn bang dat teveel aandacht
naar de zorgkinderen gaat, ten koste van hun eigen kinderen.
Ook wordt op er op gewezen dat er nogal wat ouders zijn die niet kiezen voor integratie van hun kind in het regulier onderwijs. Het is de vraag of er voor hen voldoende
keuzemogelijkheden blijven als er wordt bezuinigd op het speciaal onderwijs. In één
van de regio’s heeft men het principe ‘geld volgt de leerling’ ingevoerd. Financiën
mogen daarom geen belemmering zijn en het perspectief en de belevingswereld van
het kind moeten het uitgangspunt zijn bij de keuze tussen een rugzakje en verwijzing.
Een knelpunt bij de keuzevrijheid voor ouders is ook dat het voor ouders moeilijk te
bepalen is in hoeverre een school passende hulp kan bieden voor hun kind. Misschien
zegt een school: ‘dat kind kunnen wij wel binnen de school houden’, terwijl er elders
een betere voorziening is. Er blijft een grijs gebied waar niet helemaal duidelijk is wat
de beste voorziening is voor bepaalde stoornissen. In een van de gesprekken wordt
ook gesignaleerd dat scholen met een krimpend leerlingenaantal in de verleiding
kunnen komen om zorgleerlingen aan te nemen zonder dat ze in staat zijn de benodigde zorg te geven.
Er worden ook twijfels geuit bij de geschillencommissie, die in de heroverwegingsbrief wordt genoemd. Als een ouder zich ergens niet welkom voelt met het kind, dan
zal het gelijk halen via een geschillencommissie ook weinig uitrichten. In dat verband
verwacht men ook weinig van de inzet van ‘consulenten’.

5.6

Conclusie

Onder het continuüm van zorg verstaat men in de meeste koploperregio’s een dekkend en flexibel aanbod aan onderwijsvoorzieningen of combinaties van onderwijs en
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zorg, die zoveel mogelijk thuisnabij, in het regulier onderwijs, worden gerealiseerd.
Soms wordt daarbij ook verwezen naar de inzet van zorginstellingen. In veel regio’s
zijn met (co)financiering uit het budget van het veldinitiatief voorzieningen gecreëerd
die het bestaande palet aan voorzieningen aanvullen. Er wordt ook gewezen op het
belang van de betrokkenheid van het speciaal onderwijs bij het werken aan Passend
onderwijs. Sommigen stellen dat zij door de heroverweging en de aangekondigde
bezuinigingen niet verwachten het gewenste continuüm van zorg te kunnen verwezenlijken. Ook voorziet men dat gevestigde culturen en tegenstellingen in belangen
barrières zullen opwerpen en het moeilijk maken om het belang van het kind de hoogste prioriteit te geven.
Het realiseren van het gewenste continuüm van zorg is niet eenvoudig. Afgezien van
eventuele belangentegenstellingen en ontoereikende middelen spelen er ook kwesties
als het bepalen welke zorg in het regulier onderwijs kan worden geboden, het beantwoorden van de vraag of elke regio echt alle voorzieningen in huis moet hebben, het
vaststellen van zorgzwaarte, het voorkomen van overlap, het bewaken van overgangen en het vinden van reële criteria voor het bepalen van het aandeel leerlingen dat is
aangewezen op specifieke hulp of op speciaal onderwijs. In veel regio’s is men met
deze kwesties bezig, maar definitieve antwoorden zijn er nog niet. Uit de in dit hoofdstuk gegeven voorbeelden blijkt dat er op dit vlak veel creativiteit en innovatief vermogen aanwezig is in de regio’s. Het ‘vernieuwen van onderop model’ dat ten grondslag ligt aan Passend onderwijs biedt hiervoor de ruimte. Een keerzijde is wel het
risico dat op meerdere plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden.
De zorgplicht wordt over het algemeen opgevat als een plicht voor besturen van scholen om er in samenwerking met andere besturen voor te zorgen dat elke leerling een
passend onderwijsarrangement krijgt. Het principe van de zorgplicht wordt breed
onderschreven. De uitvoering daarvan roept echter nog de nodige vragen op. Deels
zijn dit vragen van bestuurlijke aard. Er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen besturen en samenwerkingsverbanden bij de uitvoering van de
zorgplicht, zeker na de heroverweging. Voor een ander deel gaat het om vragen over
de invulling van de zorgplicht. Besturen hebben nog te weinig zicht op de zorgmogelijkheden in hun scholen. De rol van de zorgprofielen daarbij is nog onduidelijk. Die
zullen echter in de meeste gevallen pas worden opgesteld als het landelijke referentiekader is verschenen. Men signaleert risico’s bij de zorgprofielen: dat scholen met
een bepaald zorgprofiel een aanzuigende werking krijgen op bepaalde groepen
zorgleerlingen en daarmee onaantrekkelijker worden voor niet-zorgleerlingen, en dat
scholen zich profileren met zorg die zij feitelijk onvoldoende kunnen geven (bijvoorbeeld scholen met een krimpend leerlingenaantal). Ook is er twijfel over de ‘houdbaarheid’ van een zorgprofiel: scholen veranderen, en daarmee ook hun mogelijkheden om bepaalde vormen van zorg te bieden.
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Als bepaalde voorzieningen in een regio ontbreken, is het vanwege de zorgplicht
noodzakelijk om afspraken te maken met een regio waar deze voorzieningen wel
aanwezig zijn. Door de aangekondigde bezuinigingen (het bevriezen van middelen
voor speciaal onderwijs op het niveau van 2008) en verevening van middelen voorziet
men daarbij problemen.
De plicht om voor elke leerling een passend aanbod te doen, dwingt scholen en hun
besturen tot samenwerking. Niet elke school kan immers voor alle leerlingen onderwijs bieden dat aan de behoeften voldoet. Regelmatig zijn in de gesprekken twijfels
geuit over de consequenties daarvan voor de keuzemogelijkheden van ouders. Hebben zij nog iets te kiezen als de gezamenlijke schoolbesturen een school aanwijzen
waar ‘passend onderwijs’ aan hun kind kan worden gegeven? En in hoeverre is het
voor ouders na de heroverweging nog mogelijk om te kiezen voor een plek in het
speciaal onderwijs, als zij daaraan de voorkeur geven?
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6 Indicatiestelling en toewijzing van zorg

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de indicatiestelling en toewijzing van zorg in de verschillende regionale netwerken. Daarbij beschrijven we achtereenvolgens de ontwikkelingen rond het regionale loket Passend onderwijs, de indicatiestelling, de afstemming met de Centra voor Jeugd en Gezin en de aandacht voor het voorkomen van
wachtlijsten en thuiszitters.
6.2

Ontwikkelingen rond het regionale loket Passend onderwijs

Eén van de onderdelen die in de oorspronkelijke plannen voor Passend onderwijs
hoge prioriteit kreeg, was de vorming per regio van één gezamenlijk regionaal loket
Passend onderwijs. Dit loket zou toegang moeten bieden tot de verschillende zorgaanbieders en de indicatiestelling en toewijzing van zorg en ondersteuning moeten vereenvoudigen. In de heroverweging Passend onderwijs wordt de regio als eenheid echter losgelaten. Daarmee is het regionale loket als landelijk speerpunt ook van de baan.
De ‘loketgedachte’ is in veel van de koploperregio’s omarmd. In een aantal regio’s is
een loket Passend onderwijs al operationeel, maar vaak wordt nog gewerkt aan de
ontwikkeling daarvan. Sommigen uiten hun verbazing erover dat het loket met de
heroverweging geschrapt is uit de landelijke beleidsplannen. De stand van zaken in de
onderzochte 25 regionale netwerken is als volgt:
6
• in elf regionale netwerken is minimaal één loket operationeel ;
• in twee regionale netwerken voorziet men de start van het loket met ingang van het
volgende schooljaar;
• in elf regionale netwerken werkt men aan de ontwikkeling van het regionale loket
en gaat men daarmee door 7;
• in één netwerk is de ontwikkeling van het regionale loket in verband met de heroverweging opgeschort.
6 In één regionaal netwerk was het ‘loket’ een aaneenschakeling van voorzieningen en heeft men de
term ‘loket’ inmiddels laten vervallen en vervangen door ‘zorgplatform’; in één netwerk is er voorlopig alleen een loket voor het voortgezet onderwijs; twee netwerken bestaan uit subregio’s die nog
niet allemaal over een operationeel loket beschikken.
7 Eén van deze regionale netwerken is door de heroverweging uiteengevallen in samenwerkingsverbanden. De ontwikkeling van het loket wordt subregionaal voortgezet.
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In rond de helft van de gevallen waar (een vorm van) het loket Passend onderwijs is
gerealiseerd, is er een splitsing gemaakt tussen een loket voor het primair onderwijs
en een loket voor het voortgezet onderwijs. In één regio is er onderscheid gemaakt in
drie leeftijdsgroepen: tot 10 jaar, 10 tot en met 14 jaar en 15 jaar en ouder.
Doorgaans bestaat een loket uit een ‘front office’ en een ‘back office’. In het ‘front
office’ komen de aanmeldingen en/of verzoeken om advies binnen, meestal telefonisch of via een website. Vervolgens worden deze doorgeleid naar het ‘back office’,
waar vragen beantwoord kunnen worden, procedures in gang gezet kunnen worden of
problemen in een multidisciplinair team besproken kunnen worden. Figuur 6.1 laat
een voorbeeld zien van een regionaal loket Passend onderwijs.

Figuur 6.1 – Het Loket Passend onderwijs van het Reformatorisch verband; subregio
Ede

In regio’s waar het loket nog niet operationeel is, zijn in het algemeen werkgroepen
ingericht om de plannen rond het loket uit te werken. Daarbij is niet altijd duidelijk of
er een fysiek loket zal worden ingericht. Soms overweegt men een virtueel loket, dat
een bundeling van diensten voor zorgvragers vormt. Enkelen denken aan ‘de school
als loket’, omdat ‘elk kind op een school staat ingeschreven en omdat de school de
weg weet in het oerwoud van regels.’

66

Het aanbod aan diensten varieert. Tot het pakket kunnen de volgende diensten behoren:
• het geven van advies aan onderwijs, hulpverleners, zorg- en adviesteams en ouders;
• indicatiestelling en verwijzing (of de voorbereiding daarvan);
• trajectbegeleiding;
• toewijzing van onderwijszorg (waaronder ambulante begeleiding en preventieve
ambulante begeleiding);
• het geven van trainingen, cursussen en informatiebijeenkomsten;
• het vormen van een expertisecentrum voor bepaalde stoornissen of handicaps (zoals steunpunten autisme en dyslexie);
• doorverwijzing naar zorginstellingen.
Bij het loket kunnen veel partijen betrokken zijn, waaronder de regionale expertisecentra, de permanente commissies leerlingenzorg (PCL) van de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs, de commissies voor indicatiestelling van de regionale
expertisecentra (CvI), de PCL van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs,
de regionale verwijzingscommissie (RVC), Bureau Jeugdzorg, Leerplicht en algemeen of schoolmaatschappelijk werk.
In het voortgezet onderwijs is een zorg- en adviesteam (ZAT) in het algemeen de
eerst aangewezen instantie om vragen over zorgleerlingen te beantwoorden. Een
doorverwijzing naar het regionale loket komt dan pas later aan de orde. In één van de
gesprekken wordt in dat verband opgemerkt dat de medewerkers van het loket een
verschuiving in aanmeldingen zien. Het gaat steeds vaker om ‘extremere gevallen’,
omdat de ZAT’s in de scholen steeds beter gaan functioneren.
De heroverweging Passend onderwijs en de aangekondigde veranderingen in de bekostiging hebben tot een aantal knelpunten geleid die het regionale loket Passend
onderwijs betreffen. Door onduidelijkheid over de toekomstige aanpak van de indicatiestelling wordt de uitwerking van de plannen in sommige regio’s vertraagd. Het
trage wetgevingsproces wordt als hinderend ervaren. Ook wordt opgemerkt dat het
door de recente ontwikkelingen onduidelijk is waaruit de loketmedewerkers die zijn
aangetrokken betaald moeten worden. Dit in verband met het aflopen van de bekostiging van het veldinitiatief. Mocht het nodig zijn, dan moeten de besturen hieraan
financieel gaan bijdragen. Ook knelpunten op het gebied van jeugdzorg worden genoemd. Zo worden in verschillende regio’s bezuinigingen op de jeugdzorg voorzien
en zijn er provincies die Bureau Jeugdzorg hebben opgelegd om zich terug te trekken
op de kerntaken. Deelname aan een loket hoort daar niet bij.
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6.3

Indiceren

De nieuwe plannen van de overheid hebben tot onduidelijkheid geleid over de indicatiestelling en toewijzing van zorg. Het is duidelijk dat de rol van de samenwerkingsverbanden hierbij groter wordt. Wat de toewijzing van zorg betreft, onderschrijft men
in het algemeen het idee om handelingsgericht te werken, flexibel zorg toe te wijzen,
en af te stappen van de ‘slagboomdiagnostiek’. Het is zaak dat er een helder traject
voor zorgtoewijzing wordt gerealiseerd, waarin verschillende partijen zijn betrokken.
Daarbij heerst echter onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de budgetten voldoende zullen zijn om de zorg die men nodig acht daadwerkelijk te verlenen, zoals
we ook in paragraaf 3.5 hebben beschreven. Er wordt van uitgegaan dat er een herverdeling van mensen en middelen zal plaatsvinden. Of, zoals in het één van de gesprekken is geformuleerd: ‘Er moet een omslag plaatsvinden van denken in instituten
naar denken in arrangementen. De leerling centraal en het arrangement volgend.’
Bij het toewijzen van zorg en het stellen van indicaties kunnen de regionale loketten
worden ingezet, maar doordat in de heroverweging de rol van de samenwerkingsverbanden wordt vergroot, wordt ook voorzien dat de PCL en/of de ZAT’s een grotere
rol zullen krijgen. Vanuit het speciaal onderwijs wordt de vrees uitgesproken dat
organen met onvoldoende deskundigheid zich met het stellen van indicaties gaan
bezighouden, zoals een PCL die wordt ‘opgeplust’ of een loket. Er wordt op gewezen
dat er veel kennis is opgebouwd bij de goede commissies voor indicatiestelling, dat er
korte lijnen zijn met jeugdzorg en contacten met de kinderpsychiater en dat dit in de
komende jaren zal verdwijnen. Ook wordt erop gewezen dat de positie van ouders
zwakker wordt als vanuit de samenwerkingsverbanden flexibel zorg wordt toegewezen. Bij het rugzakje is voor ouders helder hoeveel middelen zij krijgen en kunnen zij
invloed uitoefenen op de inhoud van het handelingsplan. Dat zal gaan verdwijnen en
er zullen ook verschillen tussen regio’s ontstaan. Sommigen stellen dat het landelijke
referentiekader op dit punt waarborgen moet inbouwen.
In sommige regio’s wordt gewerkt volgens het ‘Kader integraal indiceren’, gericht op
integrale indicering voor onderwijs en jeugdzorg. Daarbij vervult de provincie een
stimulerende rol. Anderen geven aan dat dit kader door de heroverweging Passend
onderwijs van de baan is of dat ze er niets meer van horen.

6.4

Afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin

Om meer samenhang tussen het jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg tot stand te brengen, heeft de landelijke overheid besloten tot de inrichting van
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een door de gemeente ingericht
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loket (of ‘inlooppunt’), waar ouders, jongeren, zorgverleners en onderwijsgevenden
terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het is de bedoeling dat
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk snel kunnen worden ingezet via het
CJG en dat er wordt samengewerkt met Bureau Jeugdzorg. In 2011 moet een landelijk dekkend netwerk van CJG’s gerealiseerd zijn.
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, varieert het aantal gemeenten waarmee de regionale netwerken te maken hebben, van één tot negentien. In een deel van de gemeenten is het CJG operationeel, in andere is het nog in ontwikkeling. Afstemming tussen
CJG en de activiteiten in het kader van Passend onderwijs is niet vanzelfsprekend. In
een aantal gemeenten gebeurt dat wel. Soms wordt het CJG betrokken bij de vormgeving van het regionale loket Passend onderwijs of komt het zelfs tot integratie tussen
CJG en loket. In één van de regio’s wordt aangegeven dat in het netwerk de wens
bestond om het CJG te betrekken bij het loket, maar dat daar niets van terecht is gekomen, omdat onderwijs de regie niet mocht nemen. In een ander netwerk is men het
er niet mee eens dat de gemeente als financier van het ZAT de regie wil nemen. Regionale netwerken die met veel gemeenten te maken hebben, noemen het een hele
klus om daarmee tot afstemming te komen.
Soms vormt het CJG de schakel tussen het onderwijs en de zorginstellingen, of het
CJG is gekoppeld aan de ZAT’s. Vanuit het loket Passend onderwijs kunnen ouders
naar het CJG worden doorverwezen, als hun vragen daartoe aanleiding geven. Omgekeerd zouden ouders ook door het CJG naar het onderwijsloket moeten worden doorverwezen als zij met vragen over onderwijs komen. Of het CJG een functie moet
krijgen bij de integrale indicatiestelling, is nog niet duidelijk. In een van de gesprekken wordt het CJG ‘in principe een lovenswaardig idee’ genoemd, maar vindt men
dat er in dat kader nog erg weinig is nagedacht over wat ouders willen.

6.5

Voorkomen van wachtlijsten en thuiszitters

Het algemene beeld is dat er niet of nauwelijks sprake is van thuiszitters in de aan het
onderzoek deelnemende regio’s. Wachtlijstproblematiek is doorgaans ook beperkt. In
sommige regio’s ontstaan in de loop van het schooljaar wachtlijsten voor cluster 4.
Voor crisisplaatsingen bestaan vaak wel afspraken, zodat kinderen niet of niet lang
thuis komen te zitten. In verband met de aangekondigde bezuinigingen wordt wel de
vrees uitgesproken dat er in de toekomst meer thuiszitters en meer leerlingen op
wachtlijsten zullen komen. Als er minder middelen voor het speciaal onderwijs beschikbaar zijn, zullen de scholen voor speciaal onderwijs minder leerlingen gaan toelaten. Sommige deelnemers aan de gesprekken constateren al dat er scholen zijn die
geen leerlingen uit een andere regio meer toelaten, in verband met de komende vere69

vening. Een ander probleem waarmee scholen voor speciaal onderwijs kampen, is de
bekostiging van de huisvesting. Uitbreiding van schoolgebouwen moet door de lokale
overheid worden betaald, terwijl deze scholen een regionale functie hebben.
Een voorbeeld dat wordt genoemd als activiteit om thuiszitters te voorkomen, is de
aanwezigheid van de leerplichtambtenaar bij de besprekingen in het ZAT-VO en een
directe lijn tussen de leerplichtambtenaar en het ZAT-PO. Als er een melding binnenkomt, kan meteen actie worden ondernomen. Bovendien hebben deze ZAT’s het uitgangspunt dat ze binnen een week een passende oplossing bieden voor kinderen met
acute problemen die geschorst of van school verwijderd dreigen te worden. Andere
voorbeelden betreffen het ontwikkelen of het koppelen van registratiesystemen om
zicht te houden op de zorgvraag van leerlingen en op schoolverzuim.

6.6

Conclusie

De vorming van één gezamenlijk regionaal loket Passend onderwijs was één van de
speerpunten in de oorspronkelijke uitwerking van Passend onderwijs. In de heroverweging is de regio als eenheid echter losgelaten en het regionale loket wordt niet
meer genoemd. In bijna alle koploperregio’s gaat men wel door met het regionale
loket. In bijna de helft van de regio’s is al een loket operationeel, in de overige regio’s, op één na, wordt eraan gewerkt. Vaak wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een loket voor het primair onderwijs en een loket voor het voortgezet onderwijs.
Soms gaat het om een ‘virtueel loket’, dat een bundeling van diensten voor zorgvragers vormt. De heroverweging heeft tot onduidelijkheid en vertraging geleid. Er is
onduidelijkheid over hoe en door wie in de toekomst indicatiestelling zal plaatsvinden, over de financiering van het loket en over de toekomstige betrokkenheid van
Bureau Jeugdzorg daarbij.
Over de consequenties van de heroverweging voor de indicatiestelling en toewijzing
van zorg is men ambivalent. In het algemeen is men het eens met het uitgangspunt
van handelingsgerichte diagnostiek, flexibel toewijzen van zorg en afstappen van
‘slagboomdiagnostiek’. Daarbij is het van belang dat er een helder traject voor zorgtoewijzing komt en dat de budgetten voldoende zullen zijn om de zorg te verlenen die
men nodig acht. In h et speciaal onderwijs bestaat de vrees dat organen met onvoldoende deskundigheid zich met het stellen van indicaties gaan bezighouden. Ook
wordt erop gewezen dat de positie van ouders zwakker wordt als vanuit de samenwerkingsverbanden flexibel zorg wordt toegewezen.
In een deel van de gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin operationeel, in
andere is het nog in ontwikkeling. Afstemming tussen het CJG en Passend onderwijs
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is niet vanzelfsprekend. In een aantal gemeenten gebeurt dat wel. Voor regionale
netwerken die met veel gemeenten te maken hebben, is het afstemmen een complexe
zaak.
Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat er weinig thuiszitters zijn en dat
wachtlijstproblematiek doorgaans beperkt is. Door de aangekondigde bezuinigingen,
met name het limiteren van het budget voor speciale onderwijsvoorzieningen op het
niveau van 2008 en de voorgenomen verevening van middelen, vreest men dat er in
de toekomst meer thuiszitters en meer leerlingen op wachtlijsten zullen komen. Dit
doordat scholen voor speciaal onderwijs mogelijkerwijs minder leerlingen gaan toelaten of minder leerlingen uit andere regio’s gaan toelaten.
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7 Opvattingen in de scholen

7.1

Inleiding

Besturen en coördinatoren spelen in de eerste fase van het werk in de koploperregio’s
een belangrijke rol. Plannen opstellen, afspraken maken, procedures ontwerpen – dat
zijn werkzaamheden die vooral bovenschools plaatsvinden. Regionaal beleid rond
Passend Onderwijs moet echter ook ‘landen’ in de scholen. Zonder de betrokkenheid
en instemming van directies, interne begeleiders, zorgcoördinatoren en leraren kan
het immers niet gaan werken.
Zorg over de mate waarin Passend Onderwijs betekenis heeft voor de scholen was
een belangrijk argument voor de heroverweging. Gevreesd werd dat de vorming van
regio’s en het maken van regionale afspraken te veel een bestuurlijk proces zou blijven en te weinig effect zou hebben op het realiseren van goed onderwijs voor
zorgleerlingen in de klas en het ondersteunen van leraren. Voor de ECPO was het
daarom dubbel belangrijk om zicht te krijgen op opvattingen over en kennis van
Passend Onderwijs in de scholen: als onderdeel van de implementatievraag én als
onderdeel van de vraag naar de invloed van de heroverweging.
Er is daarom in dit onderzoek een internetenquête uitgezet bij scholen in de koploperregio’s. Het doel was om een beeld te krijgen van de opvattingen over Passend Onderwijs in het onderwijsveld, inclusief de ideeën en voorgestelde maatregelen sinds
de heroverweging. Het doel was niet om het feitelijk zorgbeleid in scholen in kaart te
brengen.

7.2

Werkwijze

Er is gebruik gemaakt van een internetenquête, omdat dit een snelle en weinig belastende manier is om informatie op te vragen bij scholen. Alle soorten scholen behalve
het mbo zijn bij dit onderdeel van het onderzoek betrokken: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs (ook VSO) en speciaal basisonderwijs. Daarbinnen
zijn in het primair onderwijs directies, intern begeleiders en leraren benaderd en binnen het voortgezet onderwijs directies, zorgcoördinatoren en mentoren (klassenleraren).
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De enquête is per e-mail verstuurd. Daartoe zijn eerst via de coördinatoren/contactpersonen in de koploperregio’s e-mail adressen van scholen verzameld. Dit bleek een
arbeidsintensief en tijdrovend werk, omdat er in veel regio’s geen centraal adressenbestand beschikbaar was. Een groot deel van de adressen moest bij/via afzonderlijke
besturen en samenwerkingsverbanden worden opgevraagd.
In de meeste regio’s is at random een gestratificeerde steekproef getrokken van 30%
van de scholen in elk schooltype. In één regio (Westland) is conform de wens van de
contactpersonen in de regio de enquête naar alle scholen in de regio gestuurd.
In een deel van de regio’s zijn geen gegevens bij de scholen verzameld. Eén regio
wilde niet deelnemen aan het hele onderzoek, drie regio’s weigerden hun medewerking aan de bevraging van scholen en van drie regio’s zijn geen adressen binnengekomen. De redenen om medewerking te weigeren waren:
• de scholen zijn nog onvoldoende op de hoogte van de plannen voor Passend Onderwijs in de regio;
• we hebben zelf net een vragenlijst bij scholen uitgezet;
• we willen scholen hiermee niet belasten;
• vanwege de heroverweging is de ontwikkeling van Passend Onderwijs onzeker en
daarom is het niet het juiste moment om meningen op scholen te peilen.

7.3

Inhoud van de vragenlijst

De functie van de vragenlijst is het krijgen van inzicht in het draagvlak voor Passend
Onderwijs in de scholen. Het accent is dus gelegd op het verzamelen van meningen
(attitudes) en niet op feitelijk gedrag of omstandigheden. De vragen zijn (op een
enkele uitzondering na) identiek gemaakt voor de verschillende soorten respondenten,
om te kunnen nagaan of er verschillen in attitude zijn tussen directies, intern begeleiders/zorgcoördinatoren en leraren. De meeste vragen zijn zo gemaakt dat ze in principe schaalbaar zijn (dat wil zeggen meerdere items die horen bij één concept).
De vragenlijst bevat vragen over:
• bekendheid met het beleid Passend Onderwijs (landelijk en in de eigen regio);
• oordeel over informatie over Passend Onderwijs (voldoende?) en over eigen acties
om op de hoogte te blijven;
• beeld van de bedoelingen van Passend Onderwijs (gepercipieerde doelen);
• verwachtingen van Passend Onderwijs (wat gaat het opleveren?);
• mening over Passend Onderwijs (mate van instemming met specifieke beleidsonderdelen en beleidsmaatregelen);
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•
•
•

oordeel over de eigen vaardigheid in omgaan met zorgleerlingen (alleen voor leraren);
oordeel over gewenste verbetering van leerkrachtvaardigheden (alleen voor nietleraren);
vormen van hulp aan zorgleerlingen en steun voor leraren met zorgleerlingen in de
eigen school.

De laatste drie vragen zijn opgenomen om te kunnen zien welke behoeften acties rond
Passend Onderwijs zouden moeten vervullen als het gaat om vaardigheden van leraren en vormen van hulp en steun in de school. Vindt men dat er op dat gebied nog wat
te verbeteren valt? Welke vormen van hulp zijn al wel of niet gangbaar?
In de vraag over ‘mening over Passend Onderwijs’ zijn ook beleidsacties/voorstellen
opgenomen uit de heroverwegingsbrief. Op die manier wordt ook een beeld verkregen van de attitude tegenover het nieuwe beleid, zonder dat dit beleid eerst moet
worden uitgelegd. Verder zijn enkele vragen gesteld over respondentkenmerken:
leeftijd, sekse, ervaring in het onderwijs. Ook is gevraagd naar het aandeel zorgleerlingen in de klas.

7.4

Respons

De vragenlijst is uitgezet in de periode eind april – eind mei, afhankelijk van het
moment waarop e-mail adressen beschikbaar waren. In de meeste gevallen heeft
verzending na de meivakantie plaatsgevonden. In verband met de opleverdatum van
het rapport is vrij snel gerappelleerd, in totaal twee keer.
Er zijn vragenlijsten verstuurd naar 817 scholen. Per school is gevraagd om invullen
door vijf tot zes respondenten: een directielid, een intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO), drie leraren uit verschillende bouwen (PO), vier tot zes mentoren uit
verschillende bouwen (VO). De maximale respons zou dus circa 4000 invullers kunnen zijn. De feitelijke respons is na twee keer rappelleren 503 invullers, dus ongeveer
12,5%. Dat is laag, maar niet ongebruikelijk laag bij dit type enquêtes.
Onderstaande tabellen laten de respons zien naar type school, naar functie van de
invuller en naar regio.
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Tabel 7.1 – Respons naar schooltype

basisonderwijs
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
praktijkonderwijs
vmbo met lwoo
vmbo zonder lwoo
havo/vwo
Onbekend

N

%

359
49
35
10
15
13
12
5
5
503

72,1
9,8
7,0
2,0
3,0
2,6
2,4
1,0
100

Tabel 7.2 – Respons naar type respondent (functie)

directeur/locatieleider
intern begeleider
zorgcoördinator
leraar basisonderwijs
leraar speciaal (basis)onderwijs
leraar voortgezet onderwijs
onbekend

N

%

199
82
18
147
32
24
1
503

39,6
16,3
3,6
29,3
6,4
4,8
100

De meeste vragenlijsten zijn afkomstig van het regulier basisonderwijs. Ook het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn vrij goed vertegenwoordigd. De
respons in het voortgezet onderwijs is zeer gering, dat geldt met name voor vmbo
zonder lwoo en havo/vwo. Scholen voor praktijkonderwijs hebben nog relatief vaak
de vragenlijst ingevuld.
Qua functie zijn directieleden en leraren het sterkst vertegenwoordigd. Uitsplitsing
naar schooltype (niet in de tabel) laat zien dat er weinig verschillen zijn tussen
schooltypen wat betreft verdeling naar functie. Uitsplitsing naar bouw voor leerlingen
van 4 tot 12 jaar laat zien dat leraren onderbouw (4-8 jaar) wat sterker vertegenwoordigd zijn dan leraren midden- en bovenbouw.
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Tabel 7.3 – Respons naar regio (cursief: regio heeft geen mailadressen van scholen
verstrekt of medewerking geweigerd)

Achterhoek Oost
Almere
Apeldoorn
Arnhem
Deventer*
Doetinchem
Duin- en Bollenstreek
Eemland
Gelderse Vallei
Gorinchem
Groningen
Lelystad *
Midden Brabant
Midden Holland
Midden Limburg Oost
Midden Limburg West
Noord Limburg *
Noordoostpolder
Rijnland
Twente
Westland **
Zoetermeer
Zuid Limburg
Zutphen
Zwolle
Reformatorisch verband
Onbekend

N mailadressen

N respons

24
36
38
54
0
17
33
53
20
0
107
0
35
28
12
16
0
20
23
58
91
28
0
18
0
106

10
32
8
11
4
4
14
24
14
0
33
1
33
13
8
0
3
7
11
18
56
32
0
2
0
81
84
503

* Deze regio’s hebben geen medewerking verleend aan de internetenquête. Er zijn toch enkele vragenlijsten van binnengekomen, vermoedelijk van scholen die (ook) deelnemen aan een belendende
regio.
** Enige regio waar de enquête is verstuurd naar alle scholen i.p.v. een steekproef

De respons laat per regio grote verschillen zien. Relatief hoog is de respons in de
regio’s Almere, Duin- en Bollenstreek, Eemland, Gelderse Vallei, Midden Brabant,
Midden Holland, Midden Limburg Oost, Rijnland en Zoetermeer 8. Dit zijn zowel
regio’s uit de eerste als uit de tweede tranche. Er is echter een vrij grote groep met
regio onbekend, dus het beeld kan vertekend zijn.
8 Er is geen responspercentage per regio berekend, omdat er soms wel, soms niet meerdere vragenlijsten per mailadres zijn verstuurd.
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7.5

Resultaten

Bij de meeste vragen was het mogelijk items samen te voegen tot schalen. We geven
in dit hoofdstuk voornamelijk de resultaten op het niveau van schaalscores. Resultaten per item zijn te v inden in de bijlagen. Eventuele opmerkelijke uitkomsten op
itemniveau worden wel vermeld in de tekst. Tevens worden steeds alle voorgelegde
items vermeld.
Bij alle vragen is nagegaan of er significante verschillen zijn naar schooltype en naar
functie van de respondent. Voor schooltype is daarvoor een indeling gemaakt naar:
• Basisonderwijs;
• Speciaal basisonderwijs;
• Speciaal onderwijs;
• Voortgezet onderwijs, scholen met veel zorgleerlingen (VSO, praktijkonderwijs,
vmbo met lwoo);
• Overig voortgezet onderwijs (vmbo zonder lwoo, havo, vwo).
De functies zijn als volgt ingedeeld:
• Directeur of lokatieleider;
• Intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO);
• Groepsleraar (PO) of mentor (VO).
Vanwege de ongelijke respons per regio zijn er geen analyses gedaan gericht op het
vinden van verschillen naar regio’s of naar tranche.

7.5.1 Bekendheid met Passend onderwijs
Om te weten te komen in hoeverre men in de scholen bekend is met het beleid Passend onderwijs, in het algemeen en in de eigen regio, is de volgende vraag voorgelegd:
Bent u bekend met het beleid rond Passend Onderwijs?
1= ja; 2= een beetje; 3= nee
•
•
•
•
•
•
•

Ik weet wat de doelstellingen zijn van Passend Onderwijs
Ik weet wat verstaan wordt onder zorgplicht van schoolbesturen
Ik weet wie in onze regio de samenwerkingspartners zijn
Ik weet wie in onze regio de coördinatie heeft over Passend Onderwijs
Ik weet wat in onze regio de doelen zijn
Ik weet welke activiteiten in onze regio worden ondernomen
Ik weet wat bedoeld wordt met integraal indiceren

78

Factoranalyse laat zien dat alle items laden op één factor. De items vormen samen een
schaal bekendheid met passend onderwijs met een interne consistentie van .92.
Onderstaande tabel laat de gemiddelde schaalscore zien naar schooltype en naar functie. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe vaker ‘ja’. Een * geeft aan dat er sprake is
van een significant verschil.

Tabel 7.4 – Bekendheid met het beleid Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
schooltype en naar functie (score op driepuntsschaal, 1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
Schooltype

Functie

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

2,35

2,48

2,39

2,33

2,15

2,35

dir

ib/zorgc

Leraar

2,70*

2,53*

2,01

2,35

We zien dat de totale gemiddelde score ligt tussen de antwoorden ‘een beetje’ en ‘ja’.
Er zijn verschillen tussen de schooltypen, maar deze zijn niet significant. Een significant verschil vinden we wel naar functie: directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren zijn meer bekend met Passend onderwijs dan leraren.
Resultaten op itemniveau, beschrijvend:
Er zijn geen onderwerpen waarover men geen enkele kennis heeft. De meeste gemiddelden liggen ook bij de afzonderlijke items tussen score 2 (een beetje) en 3 (ja). Het
meest bekend is men met de doelstellingen van Passend onderwijs en met het begrip
zorgplicht. Bij de leraren is men niet op de hoogte van de ontwikkelingen in de eigen
regio (regionale doelen, activiteiten, coördinatie) en kent men ook het begrip integraal
indiceren niet (scores lager dan 2). Directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren
zijn hiervan wel vrij goed op de hoogte.

7.5.2 Informatie over Passend onderwijs
Aan de respondenten zijn 12 items voorgelegd die gaan over de mate waarin men zich
geïnformeerd voelt over Passend onderwijs, over de mate waarin men zichzelf informeert en over de mate waarin Passend onderwijs onderwerp van gesprek is in de
eigen school. Die items luiden als volgt (1= ja; 2= een beetje; 3= nee):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben bekend met de website .passendonderwijs.nl
Ik lees in vakbladen e.d. berichten over Passend onderwijs
Ik bezoek landelijke bijeenkomsten over Passend onderwijs/ben dat van plan
Ik word op de hoogte gehouden van ontwikkelingen Passend onderwijs in onze
regio
In onze regio hebben wij een nieuwsbrief Passend onderwijs
In onze regio zijn/worden informatiebijeenkomsten over Passend onderwijs gehouden
Ik neem deel aan een of meer bovenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld overleg,
werkgroepen) die voor Passend onderwijs in onze regio plaatsvinden
Op onze school is Passend onderwijs regelmatig onderwerp van gesprek/overleg
Ik ben bezig met/betrokken bij activiteiten Passend onderwijs binnen onze school
Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het landelijk beleid
Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het beleid Passend onderwijs in de regio
Ik vind dat de leraren genoeg betrokken worden bij de invulling van Passend onderwijs op deze school

Factoranalyse laat zien dat alle items laden op één factor. De items vormen samen een
schaal geïnformeerdheid over Passend onderwijs met een interne consistentie van .
94.
Onderstaande tabel laat de gemiddelde schaalscore zien naar schooltype en naar functie. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe vaker ‘ja’. Een * geeft aan dat er sprake is
van een significant verschil.

Tabel 7.5 – Geïnformeerdheid over Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
schooltype en naar functie (score op driepuntsschaal, 1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
Schooltype

Functie

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

2,01

2,20

2,10

2,05

1,82

2,02

dir

ib/zorgc

leraar

2,34*

2,21*

1,73

2,02

De gemiddelde score op deze schaal is aan de lage kant: over alle respondenten heen
voelt men zich ‘een beetje’ geïnformeerd over Passend onderwijs. We zien echter
opnieuw een significant verschil naar functie: directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren zijn duidelijk beter geïnformeerd dan leraren. De scores naar
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schooltypen laten een iets hogere geïnformeerdheid zien in het speciaal onderwijs/in
de ‘zorg’scholen, maar de verschillen zijn hier niet significant.
Resultaten op itemniveau, beschrijvend:
Enkele items scoren over het geheel genomen (alle respondenten bij elkaar) relatief
laag. Er worden weinig landelijke bijeenkomsten bezocht, er wordt weinig deelgenomen aan bovenschoolse activiteiten en de mate waarin leraren worden geïnformeerd
over en betrokken bij Passend onderwijs beoordeelt men als onvoldoende. Er zijn ook
enkele onderwerpen met relatief hoge scores. Dat geldt voor berichten over Passend
onderwijs in vakbladen lezen, informatie krijgen over ontwikkelingen in de regio en
overleggen over Passend onderwijs binnen de eigen school. Bij veel items zijn de
gemiddelde scores in het SBO, het SO en in VO-zorg wat hoger dan in regulier basisen voortgezet onderwijs. Het SO scoort echter juist laag bij de items die gaan over
informatie en betrokkenheid van leraren. Verder zijn er ook op itemniveau duidelijke
verschillen naar functie: leraren scoren bij alle items lager dan directies en intern
begeleiders/zorgcoördinatoren.

7.5.3 Waargenomen doelen van Passend onderwijs
Passend onderwijs heeft meerdere doelen. Daardoor kunnen er verschillende beelden
bestaan in het onderwijsveld over wat met Passend onderwijs wordt beoogd. De discussie die daarover wordt gevoerd maakt bovendien dat er ook doelen aan Passend
onderwijs worden toegeschreven die eigenlijk niet tot de landelijke beleidsdoelen
horen. Een voorbeeld daarvan is het beeld dat Passend onderwijs er toe zou leiden dat
het speciaal onderwijs wordt afgeschaft. Verder heeft de heroverweging weliswaar
geen nieuwe doelen opgeleverd voor het landelijk beleid, maar wel een verlegging
van instrumenten. Ook dat kan weer consequenties hebben voor het beeld dat men
heeft over wat Passend onderwijs moet bereiken.
Hiervan uitgaande, is aan de respondenten een reeks van mogelijke doelen van Passend onderwijs voorgelegd. Dat zijn deels de officiële doelen (bijvoorbeeld verminderen van het aantal ‘thuiszittende’ leerlingen), deels doelen die meer accent hebben
gekregen sinds de heroverweging (bijvoorbeeld meer ondersteuning van leraren in de
klas) en deels doelen die sommigen aan Passend onderwijs toeschrijven, maar die niet
een officieel doel zijn (bijvoorbeeld dat Passend onderwijs reguliere scholen zou
verplichten om meer zorgleerlingen op te vangen). De voorgelegde items moeten dus
worden gezien als waargenomen doelen van Passend onderwijs; de antwoorden representeren het beeld dat men hiervan heeft in de scholen.
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De voorgelegde vraag luidt: Wat houdt Passend onderwijs volgens u in? De antwoorden konden gegeven worden op een vijfpuntsschaal, die loopt van ‘helemaal waar’ tot
‘helemaal niet waar’. De vraag bestond uit de volgende items:
Passend Onderwijs:
Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen zijn die thuis zitten
• Verplicht reguliere scholen om meer zorgleerlingen dan nu op te vangen
• Moet er voor zorgen dat leraren betere ondersteuning krijgen bij lesgeven aan
zorgleerlingen
• Moet het aanbod aan voorzieningen voor zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden
• Is er op gericht het speciaal onderwijs te laten verdwijnen
• Moet de procedures om een leerling naar een speciale school te verwijzen vergemakkelijken
• Geeft ouders van zorgleerlingen het recht zelf te bepalen naar welke school hun
kind gaat
• Moet er voor zorgen dat scholen beter definiëren welke zorgleerlingen ze wel en
niet aankunnen
• Anders, namelijk………………………………………………………
•

Factoranalyse laat zien dat er twee factoren zijn. Eén daarvan bestaat uit de items die
we ‘bezorgdheidsdoelen’ zouden kunnen noemen, namelijk ‘verplicht reguliere scholen om meer zorgleerlingen dan nu op te vangen’, ‘is er op gericht het speciaal onderwijs te laten verdwijnen’ en ‘geeft ouders van zorgleerlingen het recht zelf te
bepalen naar welke school hun kind gaat’. Deze items vormen echter geen zelfstandige schaal met voldoende interne consistentie, de overige items evenmin. We geven
daarom bij deze vraag de resultaten op itemniveau.
De tabellen 7.6a en 7.6b bevatten de resultaten.
We zien dat een deel van de voorgelegde doelen nadrukkelijk wordt gezien als een
doel van Passend onderwijs (score hoger dan 4). Dat geldt voor ‘Moet er voor zorgen
dat er geen leerlingen zijn die thuis zitten’, ‘Moet er voor zorgen dat leraren betere
ondersteuning krijgen bij lesgeven aan zorgleerlingen’, ‘Moet het aanbod aan voorzieningen voor zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden’ en ‘Moet er voor zorgen dat
scholen beter definiëren welke zorgleerlingen ze wel en niet aankunnen’. Er is één
doel dat duidelijk niet bij Passend onderwijs hoort volgens de respondenten, namelijk
‘Is er op gericht het speciaal onderwijs te laten verdwijnen’. De overige doelen horen
volgens de respondenten wel bij Passend onderwijs, maar daarover bestaat iets meer
verdeeldheid.
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Tabel 7.6a – Waargenomen doelen Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal niet waar – helemaal waar)
Passend onderwijs:
Moet er voor zorgen dat er geen
leerlingen zijn die thuis zitten
Verplicht reguliere scholen om meer
zorgleerlingen dan nu op te vangen
Moet er voor zorgen dat leraren betere
ondersteuning krijgen bij lesgeven aan
zorgleerlingen
Moet het aanbod aan voorzieningen
voor zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden
Is er op gericht het speciaal onderwijs
te laten verdwijnen
Moet de procedures om een leerling
naar een speciale school te verwijzen
vergemakkelijken
Geeft ouders van zorgleerlingen het
recht zelf te bepalen naar welke school
hun kind gaat
Moet er voor zorgen dat scholen beter
definiëren welke zorgleerlingen ze wel
en niet aankunnen

PO

SBO

SO

VOzorg

ov. VO

Totaal

4,03

4,40

4,43

3,92

3,85

4,08

3,18

3,37

3,30

3,17

3,58

3,22

4,06

4,20

4,23

3,96

3,67

4,07

4,11

4,23

4,17

3,88

3,92

4,10

2,02

2,31

1,53

2,08

2,23

2,02

3,16

3,49

3,41

3,08

2,69

3,19

3,22

3,94

3,33

3,75

3,00

3,32

4,22

4,23

4,13

4,00

4,25

4,20

We zien verder opnieuw dat SBO en SO licht hoger scoren dan het regulier onderwijs
en bij deze vragen ook hoger dan de ‘VO-zorg’ scholen. In het SO denkt men ook
sterker dan in de andere schoolsoorten dat Passend onderwijs niet tot doel heeft om
het speciaal onderwijs te laten verdwijnen.
Tussen directies, intern begeleiders/zorgcoördinatoren en leraren doen zich bij enkele
items verschillen voor. Interne begeleiders/zorgcoördinatoren menen meer dan de
andere twee groepen dat Passend onderwijs het aantal thuiszittende leerlingen moet
verminderen. Leraren denken meer dan de directies dat Passend onderwijs er toe moet
leiden dat leraren betere ondersteuning krijgen bij het lesgeven en minder dat Passend
onderwijs er toe moet leiden dat scholen hun zorgcapaciteit beter definiëren.
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Tabel 7.6b – Waargenomen doelen Passend onderwijs, gemiddelde score, naar functie (vijfpuntsschaal, helemaal niet waar – helemaal waar)
Passend onderwijs:
Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen zijn
die thuis zitten
Verplicht reguliere scholen om meer
zorgleerlingen dan nu op te vangen
Moet er voor zorgen dat leraren betere
ondersteuning krijgen bij lesgeven aan zorgleerlingen
Moet het aanbod aan voorzieningen voor
zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden
Is er op gericht het speciaal onderwijs te laten
verdwijnen
Moet de procedures om een leerling naar een
speciale school te verwijzen vergemakkelijken
Geeft ouders van zorgleerlingen het recht zelf te
bepalen naar welke school hun kind gaat
Moet er voor zorgen dat scholen beter definiëren
welke zorgleerlingen ze wel en niet aankunnen

directie

ib-er, zorgc.

leraar

totaal

4,03

4,56

3,92

4,08

3,12

3,22

3,31

3,22

3,91

4,13

4,19

4,07

3,97

4,16

4,20

4,10

1,93

1,96

2,13

2,02

3,24

3,07

3,20

3,19

3,31

3,33

3,34

3,32

4,36

4,33

3,99

4,20

7.5.4 Verwachtingen van Passend onderwijs
De vorige vraag had betrekking op toegeschreven doelen. Dat zegt op zichzelf nog
niet of men in de scholen denkt dat die doelen ook bereikt worden. Om na te gaan wat
men feitelijk aan opbrengsten verwacht van Passend onderwijs is een reeks mogelijke
verwachtingen voorgelegd. Hierin zijn ook verwachtingen opgenomen die meer in de
aandacht zijn komen te staan sinds de heroverweging, zoals meer handen in de klas
en heldere zorgprofielen. De verwachtingen zijn voorgelegd als stellingen, waarover
de respondenten hun mening konden geven (vijfpuntsschaal, helemaal oneenshelemaal eens). Het gaat om de volgende stellingen:
Ik verwacht dat door Passend onderwijs
• de bureaucratie rond indicatie, verwijzing en hulp voor zorgleerlingen zal verminderen
• de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van zorgleerlingen beter geregeld wordt
• ouders van zorgleerlingen sneller en beter geholpen worden een goede school voor
hun kind te vinden
• de samenwerking tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs zal verbeteren
• de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs zal verbeteren
• de samenwerking met de jeugdzorg zal verbeteren
• er betere vormen van hulp komen voor leerlingen die nu tussen wal en schip vallen
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•
•
•
•
•
•
•

•

er meer soorten onderwijsaanbod ontstaan, bijvoorbeeld tussenvormen tussen regulier en speciaal onderwijs
er een eind gaat komen aan de wachtlijsten voor speciaal (basis)onderwijs
de deskundigheid van leraren in het omgaan met zorgleerlingen zal toenemen
er meer handen in de klas komen voor de begeleiding van zorgleerlingen
leraren beter ondersteund/begeleid worden bij het onderwijs aan zorgleerlingen
het zorgbeleid op onze school zal verbeteren
wij op onze school een helder zorgprofiel gaan opstellen (zorgprofiel: beschrijving
van wat de school kan/niet kan wat betreft onderwijs aan verschillende soorten
zorgleerlingen)
de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen zal verbeteren

Factoranalyse bij deze vraag laat zien dat alle items laden op één factor, behalve ‘dat er
meer soorten onderwijsaanbod ontstaan, bijvoorbeeld tussenvormen tussen regulier en
speciaal onderwijs’. Na weglating van dit item bedraagt de interne consistentie van de
schaal verwachtingen van Passend onderwijs .90.

Onderstaande tabel laat de gemiddelde schaalscore zien naar schooltype en naar functie. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe meer men het eens is met de stellingen uit de
vraag. Een * geeft aan dat er sprake is van een significant verschil.

Tabel 7.7 – Verwachtingen van Passend onderwijs, gemiddelde score, naar schooltype en naar functie (score op vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal eens)
Schooltype

Functie

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

3,68

3,62

3,37

3,70

3,70

3,65

dir

ib/zorgc

leraar

3,51

3,69

3,75*

3,65

We zien dat over het geheel genomen de verwachtingen van Passend onderwijs matig
positief zijn: de gemiddelde score ligt tussen 3 (‘ neutraal’) en 4 (‘m ee eens’). De
verschillen tussen de schooltypen (merk op dat SO de laagste gemiddelde verwachtingen heeft) zijn niet significant. Naar functie is er wel een significant verschil: leraren hebben hogere verwachtingen van Passend onderwijs dan directies en intern
begeleiders/zorgcoördinatoren.
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Resultaten op itemniveau, beschrijvend
Bij de meeste voorgelegde stellingen is de uitkomst matig hoog (score tussen 3 en 4),
bij een enkele duidelijk hoog (hoger dan 4). Dat laatste geldt voor ‘ik verwacht dat
wij op onze school een helder zorgprofiel gaan opstellen’. Relatief weinig verwacht
men dat Passend onderwijs er toe zal leiden dat er meer soorten onderwijsaanbod
ontstaan en dat de bureaucratie bij verwijzingen gaat verminderen (score dicht bij 3).
Vrij optimistisch (score hoger dan 3,7) is men over de kans dat de kwaliteit van het
onderwijs aan zorgleerlingen zal verbeteren, dat het zorgbeleid op school zal verbeteren, dat leraren beter ondersteund gaan worden en deskundiger zullen worden, dat er
betere vormen van hulp zullen komen voor leerlingen die tussen wal en schip vallen,
dat de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs zal verbeteren en dat ouders sneller en beter geholpen zullen worden om een school voor hun kind te vinden.
In het regulier onderwijs, en dan vooral in het voortgezet onderwijs, leven relatief
hoge verwachtingen bij een aantal onderwerpen. Voorbeelden zijn minder bureaucratie, duidelijker verantwoordelijkheid bij plaatsingen, betere begeleiding van ouders,
betere samenwerking met jeugdzorg, meer steun voor leraren en betere kwaliteit van
het onderwijs aan zorgleerlingen (scores rond de 4). In het SBO en SO komen weinig
hoge scores voor, al valt wel op dat men in het SO vrij sterk verwacht dat de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs zal verbeteren en dat men voor de eigen
school een helder zorgprofiel zal gaan opstellen. Opvallend is verder de relatief lage
verwachting in het SO wat betreft vermindering van de wachtlijsten voor het speciaal
onderwijs.
Leraren blijken dus gemiddeld hogere verwachtingen hebben dan de directies en de
interne begeleiders/zorgcoördinatoren (tabel 7.7). Bezien we de items, dan is dit het
meest duidelijk het geval bij de items over minder bureaucratie, ouders beter geholpen, samenwerking met jeugdzorg, betere vormen van hulp, einde aan de wachtlijsten, meer handen in de klas, meer steun voor leraren en kwaliteit onderwijs aan
zorgleerlingen hoger.

7.5.5 Mening over Passend onderwijs
De volgende vraag gaat over verschillende beleidsprincipes en -instrumenten die rond
Passend onderwijs zijn voorgenomen of in bespreking zijn. Aan de respondenten zijn
diverse principes of maatregelen voorgelegd, met het verzoek aan te geven of ze het
daarmee eens zouden zijn. Ook nu weer zijn hierbij items opgenomen die voortvloeien uit de heroverweging. Verder bevat deze vraag enkele uitspraken over Passend
onderwijs in meer algemene zin, zowel in positieve als in negatieve richting. De
vragen zijn weer voorgelegd als stellingen, de antwoorden konden gegeven worden
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op een vijfpuntsschaal (helemaal oneens – helemaal eens). De vraag is als volgt geformuleerd:
Hieronder staan stellingen over opvattingen over Passend onderwijs. Graag bij elke
stelling uw mening geven. U kunt ook kiezen voor ‘geen mening’.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer (soorten) zorgleerlingen opvangen in het regulier onderwijs is geen goed idee
Passend onderwijs is een speeltje van managers en bestuurders, leraren hebben er
weinig aan
Een zorgprofiel opstellen dat helder maakt welke zorgleerlingen we wel en niet
kunnen opvangen vind ik nuttig
Schoolbesturen moeten de plicht krijgen een passende plek te vinden voor elke
leerling die zich op een school van het bestuur aanmeldt, op de eigen
school/scholen of op een school van een ander bestuur
Zorgleerlingen moeten zoveel als mogelijk op gewone scholen onderwijs volgen
Passend onderwijs gaat alleen maar meer taakverzwaring voor leraren betekenen
Ouders van zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk vrij een school voor hun kind
kunnen kiezen
Het is een goed idee om de rugzak af te schaffen en het geld te besteden aan
meer/betere ondersteuning van leraren die zorgleerlingen in hun klas hebben
Passend onderwijs gaat ons als school/mij als leraar weinig opleveren
De centrale indicatiestelling van zorgleerlingen moet worden afgeschaft, samenwerkende scholen kunnen beter zelf de zorggelden toewijzen
Scholen moeten zelf kunnen kiezen of ze ambulante begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs willen of zelf (andere) begeleiding willen organiseren
Scholen die de meeste zorg verlenen moeten de meeste middelen krijgen
Schoolbesturen moeten verplicht samenwerken bij het realiseren van een dekkend
zorgaanbod in de regio
Speciaal onderwijs moet blijven bestaan
Het is een goed plan om landelijke richtlijnen te maken voor wat van scholen verwacht mag worden aan zorg
Scholen moeten zich verantwoorden over de inzet van de zorgmiddelen aan ouders
en overheid
Er moet meer geld naar leraren in de klas (bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsassistenten of een gespecialiseerde leraar)
Het is een goed idee om regio’s een vast budget te geven dat ze volgens eigen
beleid mogen besteden aan een goed zorgaanbod, in plaats van geld geven per
zorgleerling
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Factoranalyse laat bij deze vraag vijf factoren zien. Alleen van één factor valt een
betrouwbare schaal te maken (.76). Deze omvat de items:
• Meer (soorten) zorgleerlingen opvangen in het regulier onderwijs is geen goed idee
• Passend onderwijs is een speeltje van managers en bestuurders, leraren hebben er
weinig aan
• Passend onderwijs gaat alleen maar meer taakverzwaring voor leraren betekenen
• Passend onderwijs gaat ons als school/mij als leraar weinig opleveren
Het gaat dus om een schaal die een sceptische houding tegenover Passend onderwijs
representeert. We geven eerst de resultaten voor deze schaal.

Tabel 7.8 – Scepsis ten aanzien van Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
schooltype en naar functie (score op vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal
eens)
Schooltype

Functie

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

3,35

3,54

3,30

3,30

3,53

3,37

dir

ib/zorgc

leraar

3,16

3,28

3,57*

3,37

Tussen de schooltypen zien we ook hier geen significante verschillen. Naar functie
weer wel: leraren scoren significant hoger en zijn dus vaker sceptisch ten aanzien van
Passend onderwijs dan de beide andere groepen.
Voor de scores op de overige items verwijzen we naar bijlage 1 (tabellen 5a en 5b).
We vermelden de resultaten hiervan in dit hoofdstuk alleen in tekst.
Resultaten op itemniveau, beschrijvend:
Er zijn enkele principes/maatregelen van Passend onderwijs waar de respondenten het
in hoge mate mee eens zijn (score hoger dan 3,5). Dat zijn het opstellen van een zorgprofiel per school, de gedachte dat scholen die de meeste zorg verlenen de meeste
middelen moeten krijgen, de verplichting tot samenwerking tussen schoolbesturen om
een dekkend zorgaanbod te krijgen, het voortbestaan van het speciaal onderwijs en
(hoogste score!) het opstellen van landelijke richtlijnen voor wat van scholen verwacht mag worden aan zorg. Echt lage scores komen niet voor, dus ook met de overige principes/maatregelen is men het (gemiddeld) wel enigszins eens. Relatief gezien
is er echter de minste steun voor de gedachte dat zorgleerlingen zoveel als mogelijk
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naar gewone scholen moeten gaan, voor het afschaffen van de rugzak en voor het idee
van budgetfinanciering (vast budget per regio).
Bij een aantal onderwerpen valt op dat men daar verschillend over denkt in de diverse
schooltypen:
• Op scholen voor voortgezet onderwijs is men meer dan op de andere schoolssoorten van mening dat het geen goed idee is om meer zorgleerlingen in het regulier
onderwijs op te vangen. Verder is men het daar vaker eens met het idee dat het
meeste geld moet gaan naar de scholen die de meeste zorg verlenen.
• In het SO én in de ‘VO-zorg’ scholen is er de minste steun voor de gedachte dat
zorgleerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs moeten worden opgevangen
• In het SBO is men het meer dan op de andere schoolsoorten eens met het idee van
een zorgplicht voor schoolbesturen en vindt men ook vaker dat ouders vrij moeten
kunnen kiezen voor een school.
• In het VO bestaat verdeeldheid over het idee om de gelden voor de rugzak te gaan
besteden aan meer steun voor leraren in de klas: de ‘VO-zorg’ scholen vinden dat
minder een goed idee dan de overige VO-scholen. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van de centrale indicatiestelling en het geven van de middelen daarvoor aan
samenwerkende scholen.
• In het SO bestaat nauwelijks steun voor het principe dat scholen zelf moeten kunnen kiezen of ze ambulante begeleiding vanuit het SO willen, in de overige
schoolssoorten steunt men dat wel. Verder is men in het SO relatief vaak eens met
het idee om landelijke richtlijnen te maken over wat van scholen verwacht mag
worden.
Verschillen naar functie zijn er niet, afgezien van die op de ‘scepsis’ schaal (zie tabel
7.8).

7.5.6 Vaardigheid en deskundigheid in school
Vervolgens is gevraagd hoe men oordeelt over de eigen vaardigheid en deskundigheid wat betreft onderwijs geven aan zorgleerlingen. Aan de leraren is gevraagd een
oordeel te geven over de eigen vaardigheid. Aan de directies en interne begeleiders/zorgcoördinatoren is gevraagd een oordeel te geven over onderwerpen waarvoor
men verbetering van vaardigheid van leraren nodig vindt.
De formulering van deze vragen was als volgt (antwoorden op een vijfpuntsschaal,
helemaal niet eens – helemaal eens):
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(alleen voor leraren)
Ik ben voldoende vaardig in …
• het omgaan met sterk heterogene groepen;
• het verbeteren van de onderwijsprestaties van achterstandsleerlingen;
• het geven van onderwijs aan leerlingen met leerproblemen;
• het geven van onderwijs aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen;
• het geven van onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen;
• het geven van onderwijs aan leerlingen met lichamelijke handicaps;
• klassenmanagement;
• het signaleren van problematiek bij leerlingen;
• het stellen van een diagnose m.b.t. problematiek bij leerlingen.
(alleen voor niet-leraren)
Op onze school is verbetering van leerkrachtvaardigheden gewenst wat betreft:
• omgaan met cognitieve problematiek;
• omgaan met sociaal-emotionele problematiek;
• omgaan met gedragsproblemen;
• klassenmanagement;
• samenwerkend leren;
• omgaan met ouders van zorgleerlingen;
• omgaan met ouders van allochtone leerlingen.
Factoranalyse laat voor beide vragen een éénfactor oplossing zien. De interne consistentie bedraagt .84 en .85. We geven door deze vragen de resultaten daarom weer in
de vorm van schaalscores. Onderscheid naar functie is hier niet van toepassing, de
scores worden dus alleen gepresenteerd naar schooltype.

Tabel 7.9 – Oordeel van leraren over eigen vaardigheid in omgaan met zorgleerlingen, gemiddelde score, naar schooltype (score op vijfpuntsschaal, helemaal oneens –
helemaal eens)
Schooltype
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PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

3,64

4,10*

4,10

3,73

3,57

3,70

Tabel 7.10 – Oordeel directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren over gewenste verbetering in vaardigheden leraren, gemiddelde score, naar schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal oneens-helemaal eens)
Schooltype

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

3,26

3,13

2,77

3,37

3,31

3,22

Leraren oordelen redelijk positief over hun eigen deskundigheid in onderwijs aan
zorgleerlingen. Leraren in het SBO vinden zichzelf daarin significant beter dan leraren in het regulier onderwijs, voor SO-leraren geldt dezelfde trend maar het verschil
is hier net niet significant.
Directies en ib-ers/zorgcoördinatoren vinden overwegend dat er nog wel enige verbetering gewenst is in de vaardigheid van leraren om met zorgleerlingen om te gaan.
Dat geldt echter niet voor het SO, daar is men kennelijk al behoorlijk tevreden over
die vaardigheden.
Resultaten op itemniveau, beschrijvend:
Gemiddeld beoordelen leraren hun eigen deskundigheid/vaardigheden als voldoende
(zie tabel 7.9). Dat geldt echter in iets mindere mate voor omgaan met gedragsproblemen en het stellen van een diagnose. Verder vinden leraren dat ze niet zo vaardig
zijn in het lesgeven aan leerlingen met lichamelijke handicaps. Zoals te verwachten
was, oordelen leraren in SBO, SO en ‘VO-zorg’ scholen bij de meeste punten positiever over hun vaardigheden op dit gebied dan leraren uit het regulier onderwijs.
Directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren vinden dat vaardigheden van leraren vooral nog verbeterd zouden kunnen worden op het gebied van omgaan met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Voor de andere onderwerpen ligt het
gemiddelde oordeel op ‘niet eens, niet oneens’.

7.5.7 Samenhang tussen de schalen
Tot nu toe zijn alle vragen afzonderlijk gerapporteerd. In deze paragraaf bezien we of
er ook nog verband bestaat tussen de antwoorden op de verschillende vragen. Daarvoor gebruiken we uitsluitend de gevormde schalen. In onderstaande tabel staan de
correlaties tussen de verschillende schalen, voor de totale groep respondenten (dus
niet gesplitst naar schooltype of functie).
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Tabel 7.11 – Correlaties tussen de gevormde schalen
Bekendheid GeïnformeerdheidVerwachtingen

Bekendheid
Geïnformeerdheid
Verwachtingen
Scepsis
Oordeel eigen
vaardigheid
Gewenste
Verbetering

1
,679**
-,101
-,298**

1
-,056
-,342**

,178*

,265**

-,090

-,081

1
-,275**

Scepsis

Oordeel
Gewenste
eigen vaar- verbetering
digheid

1

,041

-,017

1

-,038

,067

-

1

Zoals te verwachten viel, zien we in deze tabel een sterke correlatie tussen de mate
waarin men bekend is met Passend onderwijs en de mate waarin men zich informeert
of geïnformeerd wordt over Passend onderwijs. Meer informatie hangt duidelijk
samen met meer kennis.
Verder zien we dat een sceptische houding tegenover Passend onderwijs niet in sterke
mate, maar wel significant negatief samenhangt met bekendheid met, geïnformeerdheid over en verwachtingen van Passend onderwijs. Naarmate men meer weet, beter
geïnformeerd is en hogere verwachtingen heeft van Passend onderwijs is men minder
van mening dat Passend onderwijs alleen maar iets van managers en bestuurders is en
weinig zal opleveren voor scholen of leraren. Tenslotte zien we dat het oordeel over
de eigen vaardigheid in omgaan met zorgleerlingen in lichte mate positief samenhangt met bekendheid en geïnformeerdheid: hoe gunstiger het oordeel over de eigen
vaardigheid, hoe meer kennis van Passend onderwijs en hoe beter men zich geïnformeerd voelt.
We merken hierbij op dat een correlatie alleen iets zegt over samenhang, en niets over
causaliteit. Of het (bijvoorbeeld) zo is dat een sceptische houding leidt tot geringere
geïnformeerdheid, of dat minder informatie geven de kans op een sceptische houding
bevordert, kunnen we hier dus niet uit afleiden.

7.6

Conclusie

Het algemene beeld dat uit de enquête naar voren komt is zeker niet negatief, vanuit
een oogpunt van draagvlak voor Passend Onderwijs. Men is redelijk op de hoogte van
het beleid, zowel landelijk als regionaal, al geldt dit laatste niet voor de leraren. Men
voelt zich ook redelijk geïnformeerd en betrokken, vooral in het basisonderwijs, het
speciaal onderwijs en de ‘zorg’scholen in het voortgezet onderwijs. Er worden echter
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weinig landelijke bijeenkomsten bezocht, er wordt weinig deelgenomen aan bovenschoolse activiteiten en de mate waarin leraren worden geïnformeerd over en betrokken bij Passend Onderwijs beoordeelt men als onvoldoende.
De meervoudige doelen van Passend Onderwijs worden onderkend. Het meest ‘Passend Onderwijs’ vindt men de doelen ‘Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen zijn
die thuis zitten’, ‘Moet er voor zorgen dat leraren betere ondersteuning krijgen bij
lesgeven aan zorgleerlingen’, ‘Moet het aanbod aan voorzieningen voor zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden’ en ‘Moet er voor zorgen dat scholen beter definiëren welke zorgleerlingen ze wel en niet aankunnen’.
De verwachtingen over wat Passend onderwijs zou kunnen opleveren zijn redelijk
hoog. Men verwacht winst op allerlei terrein: meer steun voor leraren in de klas, meer
samenwerking tussen scholen en met jeugdzorg, betere hulp voor ouders, meer vormen van hulp voor de leerlingen die nu nog tussen wal en schip vallen, betere deskundigheid van leraren, beter zorgbeleid op scholen en heldere zorgprofielen. Relatief
weinig verwacht men dat Passend onderwijs er toe zal leiden dat er meer soorten
onderwijsaanbod ontstaan en dat de bureaucratie bij verwijzingen gaat verminderen.
Het valt op dat leraren hogere verwachtingen hebben van Passend onderwijs dan
directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren.
Er zijn enkele principes/maatregelen van Passend Onderwijs waar men het in de
scholen in hoge mate mee eens is. Dat zijn het opstellen van een zorgprofiel per
school, de gedachte dat scholen die de meeste zorg verlenen de meeste middelen
moeten krijgen, de verplichting tot samenwerking tussen schoolbesturen om een
dekkend zorgaanbod te krijgen, het voortbestaan van het speciaal onderwijs en het
opstellen van landelijke richtlijnen voor wat van scholen verwacht mag worden aan
zorg. Tegelijkertijd is er vooral bij leraren ook wel sprake van een sceptische houding
ten aanzien van Passend onderwijs. Een sceptische houding betekent dat men denkt
dat Passend onderwijs iets is dat van buiten de school komt en de school weinig zal
opleveren, behalve eventueel taakverzwaring.
Directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren vinden dat vaardigheden van leraren verbeterd zouden kunnen worden, vooral op het gebied van omgaan met sociaalemotionele problemen en gedragsproblemen. In het SO vindt men verbetering van
vaardigheden van leraren over het algemeen minder nodig dan in de andere schoolsoorten; ook dit geldt vooral voor omgaan met sociaal-emotionele problemen en
gedragsproblemen. Leraren zelf beoordelen hun vaardigheden in omgaan met
zorgleerlingen en omgaan met verschillen vrij positief (‘voldoende’). Dat geldt echter
in iets mindere mate voor omgaan met gedragsproblemen en het stellen van een diagnose. Verder vinden leraren dat ze niet zo vaardig zijn in het lesgeven aan leerlingen
met lichamelijke handicaps. Zoals te verwachten was, oordelen leraren in SBO, SO
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en ‘VO-zorg’ scholen bij de meeste punten positiever over hun vaardigheden op dit
gebied dan leraren uit het regulier onderwijs.
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8 Checklist bij de interviews

8.1

Inleiding

De deelnemers aan de (groeps)gesprekken hebben een korte vragenlijst, of ‘checklist’, ingevuld. Hierin zijn twaalf aspecten rond Passend onderwijs voorgelegd, met
het verzoek om per aspect aan te geven in hoeverre zij dat op het moment van onderzoek een sterk of zwak punt vonden van het eigen netwerk. De twaalf stellingen op de
checklist gaan over de thema’s visie, draagvlak, doelen, taakverdeling en communicatie. In de volgende paragrafen beschrijven wij de resultaten daarvan. Hierbij maken
we onderscheid tussen regionale netwerken van de eerste en tweede tranche. Voor
zover relevant maken we ook onderscheid tussen regio’s in de tweede tranche waar
één groepsgesprek is gehouden en regio’s waar meer groepsgesprekken zijn gehouden
(waardoor de respondentgroep meer gemengd van samenstelling is).

8.2

Aantallen checklists

In totaal hebben 158 s leutelpersonen van de regionale netwerken de checklist ingevuld (zie tabel 8.1).

Tabel 8.1 – Aantal ingevulde checklists per regionaal netwerk
Eerste tranche
Regio
Almere
Arnhem
Eemland
Midden-Brabant
Midden-Limburg West
Noord-Limburg
Reformatorisch
Twente
Totaal

Tweede tranche extensief
aantal
ingevuld regio
6
2
6
4
5
5
7
5
40

Achterhoek Oost
Apeldoorn
Doetinchem
Duin- en Bollenstreek
Gorinchem
Groningen
Noordoostpolder
Rijnland
Westland

Tweede tranche intensief

aantal
ingevuld regio
1
4
8
3
5
6
3
4
5
39

Gelderse Vallei
Lelystad
Midden-Holland
Midden-Limburg Oost
Zoetermeer
Zuid-Limburg
Zutphen
Zwolle

aantal
ingevuld
6
14
10
5
5
19
11
9
79
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De sleutelpersonen zijn met name projectleiders, coördinatoren PO, VO en SO en
andere leden van een stuurgroep of regiegroep. Voor de tweede tranche is deze groep
bij de intensief onderzochte regio’s aangevuld met (meer) rec-coördinatoren en/of
leden van indicatiecommissies, vertegenwoordigers van buitenschoolse zorg en/of
vertegenwoordigers van ouders.

8.3

Visie op Passend onderwijs

De sleutelpersonen hebben op een vijfpuntsschaal (1= helemaal niet van toepassing;
5= helemaal van toepassing) aangegeven in hoeverre ze de stelling ‘Wij hebben in het
regionale netwerk een duidelijke visie op Passend onderwijs’ van toepassing vinden
op het eigen regionale netwerk. Gemiddeld scoort deze stelling hoog: 4,2. De sleutelpersonen uit de eerste tranche scoren gemiddeld hoger dan hun collega’s uit de tweede tranche (zie tabel 8.2).

Tabel 8.2 – Stelling over visie, naar tranche
Stelling: Wij hebben in het regionale netwerk een duidelijke visie op Passend onderwijs

Eerste tranche
Tweede tranche
totaal

8.4

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

3%
3%
3%

3%
5%
5%

46%
70%
64%

49%
21%
28%

3%
3%
3%

Draagvlak voor Passend onderwijs

Wat betreft draagvlak is er gevraagd naar de mate waarin deelnemers aan het regionale netwerk het belangrijk vinden dat Passend onderwijs wordt gerealiseerd en of er op
de scholen voldoende draagvlak is voor de geplande acties van het regionale netwerk.
Uit de antwoorden blijkt dat het draagvlak binnen de scholen, volgens de deelnemers
aan de gesprekken, achterblijft (gemiddeld 3,3) bij het draagvlak onder de deelnemers
van het regionale netwerk (gemiddeld 4,2). In tabel 8.3 is te zien dat er bij de eerste
tranche ook meer draagvlak is onder deelnemers dan bij de tweede. Hierbij treedt een
significant verschil op tussen de intensief en de extensief onderzochte regio’s. In de
intensief onderzochte regio’s, waar de samenstelling van de deelnemers meer gemengd was, vindt men het gemiddeld minder belangrijk dat Passend onderwijs wordt
gerealiseerd dan in de andere regio’s.
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Tabel 8.3 – Stelling over draagvlak onder deelnemers, naar tranche
Stelling: De deelnemers aan het regionale netwerk vinden het belangrijk dat Passend onderwijs wordt
gerealiseerd

Eerste tranche
Tweede tranche
extensief
Tweede tranche
intensief
totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%

0%

3%

50%

48%

0%

0%

11%

50%

40%

0%
0%

1%
1%

16%
11%

61%
56%

22%
33%

Tabel 8.4 – Stelling over draagvlak in de scholen, naar tranche
Stelling: Er is in de scholen voldoende draagvlak voor wat we in de regio willen doen op het gebied van
Passend onderwijs

Eerste tranche
Tweede tranche
totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%
2%
1%

8%
9%
9%

56%
46%
49%

36%
43%
41%

0%
0%
0%

Er is een positieve correlatie tussen de antwoorden op de twee stellingen, dus hoe
belangrijker de deelnemers de realisatie van Passend onderwijs vinden, hoe hoger zij
het draagvlak in de scholen voor de plannen inschatten. Overigens is het verschil
tussen de eerste en tweede tranche in de opvattingen over het draagvlak in de scholen
niet significant.

8.5

Doelen van Passend onderwijs

In de checklist zijn drie stellingen opgenomen over doelen wat betreft Passend onderwijs. Er is gevraagd in welke mate er duidelijke doelen zijn afgesproken, of regelmatig wordt geëvalueerd of de gestelde doelen worden gehaald en of er voldoende
instrumenten zijn om na te kunnen gaan of de doelen bereikt worden.
Bij de mate waarin er duidelijke doelen liggen, onderscheidt de eerste tranche zich
wederom van de tweede tranche (gemiddelde eerste tranche 4,2, versus tweede tranche 3,9) (zie tabel 8.5).
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Tabel 8.5 – Stelling over duidelijke doelen, naar tranche
Stelling: Wij hebben in het regionale netwerk duidelijke doelen afgesproken wat Passend onderwijs
betreft

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

3%
1%
1%

0%
4%
3%

8%
20%
17%

53%
58%
56%

38%
17%
22%

Wat betreft de doelen, is de aanwezigheid van duidelijke doelen niet het enige verschil tussen de eerste en tweede tranche. De deelnemers aan de gesprekken uit de
eerste tranche vinden ook dat de stelling dat het regionale netwerk over voldoende
instrumenten beschikt om na te kunnen gaan of deze doelen worden bereikt, meer op
hen van toepassing is dan de deelnemers uit de tweede tranche (gemiddelde eerste
tranche 3,4, versus tweede tranche 3,1). Over het geheel genomen vindt slechts een
derde dat er voldoende instrumenten zijn om te evalueren of de doelen worden bereikt.
Tabel 8.6 – Stelling over voldoende instrumenten voor evaluatie, naar tranche
Stelling: Wij beschikken over voldoende instrumenten om na te kunnen gaan of de doelen bereikt
worden

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%
4%
3%

5%
18%
14%

55%
48%
50%

33%
28%
29%

8%
2%
3%

Er is natuurlijk een samenhang tussen de mate waarin een netwerk beschikt over
voldoende instrumenten voor evaluatie en de mate waarin in het netwerk ook daadwerkelijk regelmatig wordt geëvalueerd of de gestelde doelen worden bereikt. De
regio’s die niet over dergelijke instrumenten beschikken, geven ook aan dat ze in
mindere mate regelmatig de doelen evalueren. Hierbij bestaat ook een significant
verschil tussen de extensief en de intensief onderzochte regio’s van de tweede tranche
(zie tabel 8.7). D e deelnemers uit de regio’s waar meer groepsgesprekken zijn gevoerd, zijn op dit punt verhoudingsgewijs minder positief. Over het geheel genomen,
vindt ruim de helft van de deelnemers dat regelmatig wordt geëvalueerd of de gestelde doelen worden gehaald.
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Tabel 8.7 – Stelling over evaluatie van doelen, naar tranche
Stelling: We evalueren regelmatig of de gestelde doelen bereikt worden
helemaal niet
van toepassing
Eerste tranche
Tweede tranche
extensief
Tweede tranche
intensief
Totaal

8.6

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%

3%

23%

63%

13%

0%

5%

32%

54%

8%

1%

13%

37%

44%

4%

1%

8%

32%

52%

7%

Taakverdeling bij Passend onderwijs

Naast visie, draagvlak en doelen, is een duidelijke taakverdeling ook van belang voor
een succesvol regionaal netwerk. Beide aspecten van de taakverdeling scoren gemiddeld erg hoog. Het oordeel over de sturing door de coördinator / projectleiding is bij
beide tranches positief: bij de eerste tranche een 4,1 gemiddeld en in de tweede tranche een gemiddelde van 3,9 (zie tabel 8.8). De mate waarin de verantwoordelijkheden
binnen het netwerk duidelijk zijn, krijgt ook een hoog gemiddelde (3,9) (zie tabel
8.9). Bij beide aspecten is er geen significant verschil in oordeel tussen de eerste en
tweede tranche.
Tabel 8.8 – Stelling over sturing door coördinator / projectleiding, naar tranche
Stelling: De coördinator / projectleiding zorgt voor duidelijke en effectieve sturing

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%
0%
0%

3%
4%
4%

8%
17%
15%

69%
58%
61%

21%
21%
21%
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Tabel 8.9 – Stelling over duidelijkheid van verantwoordelijkheden, naar tranche
Stelling: In het regionale netwerk is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

0%
0%
0%

3%
11%
9%

18%
19%
19%

wel van
toepassing
53%
50%
50%

helemaal van
toepassing
28%
20%
22%

Overigens moet bij de bovenstaande punten worden aangetekend dat de projectleiding
ruim vertegenwoordigd was in de groepsgesprekken en hier dus feitelijk zichzelf
heeft beoordeeld.
Als derde aspect van de taakverdeling is er ook gevraagd naar de mate waarin er een
duidelijk tijdpad en een stapsgewijze aanpak is. Dit aspect scoort lager dan de voorgaande aspecten met betrekking tot taakverdeling, al is de meerderheid wel tevreden
(gemiddeld 3,7). U it tabel 8.10 blijkt dat de intensief onderzochte regionale netwerken uit de tweede tranche op dit punt gemiddeld lager scoren dan de extensief onderzochte regionale netwerken uit de eerste en tweede tranche.
Tabel 8.10 – Stelling over tijdpad en stapsgewijze aanpak, naar tranche
Stelling: Er is een duidelijk tijdpad en een stapsgewijze aanpak uitgezet voor de ontwikkeling van
Passend onderwijs

Eerste tranche
Tweede tranche
extensief
Tweede tranche
intensief
Totaal

8.7

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%

5%

18%

56%

21%

0%

3%

24%

55%

18%

4%

8%

36%

47%

5%

2%

6%

28%

52%

12%

Communicatie rond Passend onderwijs

Als laatste is er in de checklist gevraagd naar drie aspecten van communicatie, te
weten communicatie tussen betrokken onderwijsbesturen, tussen onderwijs en jeugdzorg en de communicatie met de scholen in het regionale netwerk. Deze drie stellin-
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gen worden door beide tranches vergelijkbaar beoordeeld (zie tabel 8.11 t/m 8.13).
De oordelen zijn tamelijk positief, met gemiddelden die variëren van 3,3 tot 3,7.
Van de genoemde drie vormen van communicatie wordt die tussen onderwijs en
jeugdzorg als het laagste beoordeeld. Iets hoger scoort de communicatie met de scholen in het regionale netwerk en de communicatie tussen de betrokken onderwijsbesturen scoort het hoogst. Deze rangorde geldt zowel voor de eerste als de tweede tranche.

Tabel 8.11 – Stelling over communicatie tussen onderwijsbesturen, naar tranche
Stelling: De communicatie tussen de betrokken onderwijsbesturen verloopt goed

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van
toepassing

helemaal van
toepassing

0%
0%
0%

8%
8%
8%

28%
32%
31%

54%
53%
53%

10%
8%
8%

Tabel 8.12 – Stelling over communicatie tussen onderwijs en jeugdzorg, naar tranche
Stelling: De communicatie tussen onderwijs en jeugdzorg in het regionale netwerk verloopt goed

Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

helemaal niet
van toepassing

niet zo van
toepassing

enigszins van
toepassing

wel van toepassing

helemaal van
toepassing

3%
3%
3%

10%
15%
14%

44%
38%
40%

39%
41%
40%

5%
3%
3%

Tabel 8.13 – Stelling over communicatie met de scholen, naar tranche
Stelling: De communicatie met de scholen in het regionale netwerk verloopt goed
helemaal niet van
toepassing
Eerste tranche
Tweede tranche
Totaal

0%
2%
1%

niet zo van
toepassing
8%
5%
5%

enigszins van
toepassing

wel van toepassing

helemaal van
toepassing

45%
33%
36%

45%
54%
52%

3%
7%
5%
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8.8

Conclusie

De sleutelpersonen zijn in het algemeen van mening dat er in het regionale netwerk
een duidelijke visie op Passend onderwijs is. Bij de koplopers uit de eerste tranche is
die mening nog sterker aanwezig dan bij de koplopers van de tweede tranche. Ook is
er bij de deelnemers veel draagvlak voor Passend onderwijs, waarbij de tweede tranche iets lager scoort dan de eerste tranche en de intensief onderzochte regio’s iets
lager scoren dan de extensief onderzochte regio’s. Over het draagvlak in de scholen is
men gemiddeld genomen minder optimistisch: rond veertig procent vindt dat er
draagvlak is en de helft vindt dat dit enigszins het geval is. Hierbij is er geen significant verschil tussen de tranches.
Deelnemers aan de eerste tranche zijn in het algemeen sterker van mening dat er rond
Passend onderwijs duidelijke doelen zijn geformuleerd en dat het regionale netwerk
over voldoende instrumenten beschikt om na te kunnen gaan of deze doelen worden
bereikt dan deelnemers aan de tweede tranche. Over het geheel genomen vindt slechts
een derde dat het netwerk hiervoor over voldoende instrumenten beschikt. De deelnemers uit de regio’s waar meer groepsgesprekken zijn gevoerd, zijn verhoudingsgewijs minder positief over de vraag of regelmatig wordt nagegaan of de doelen worden
bereikt. Over het geheel genomen, vindt ruim de helft van de deelnemers dat regelmatig wordt geëvalueerd of de gestelde doelen worden gehaald.
De meerderheid is positief over de mate waarin er een duidelijk tijdpad en een stapsgewijze aanpak is. De intensief onderzochte regionale netwerken uit de tweede tranche scoren op dit punt gemiddeld lager dan de rest. Van de voorgelegde drie aspecten
van communicatie krijgt die tussen onderwijs en jeugdzorg de laagste beoordeling.
Iets hoger scoort de communicatie met de scholen in het regionale netwerk, terwijl de
communicatie tussen de betrokken onderwijsbesturen het hoogst scoort. Dit geldt
zowel voor de eerste als de tweede tranche.
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9 De eerste tranche nader bekeken

9.1

Inleiding

In 2009 heeft het IVA in opdracht van de ECPO onderzoek gedaan naar de voortgang
van de invoering van Passend onderwijs bij de negen koplopers van de eerste tranche.
Acht van deze regionale netwerken hebben ook aan het huidige onderzoek deelgenomen. In de volgende paragrafen bespreken wij per regio voor elk van de vijf hoofdthema’s de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken.

9.2

Almere

Regionale samenwerking
Bij de vorming van het regionaal netwerk is voortgebouwd op de resultaten van
twaalf jaar experiment ‘Gewoon Anders’. Er zijn veel stappen gezet. Er is een heldere
programmastructuur voor Passend onderwijs en de taken en verantwoordelijkheden
zijn duidelijk verdeeld. Een subsidieverzoek voor een experiment Passend onderwijs
is in november 2009 'niet ontvankelijk' verklaard door het ministerie. Dit betekent dat
over inhoud, omvang en financiering van de komende fase van Passend onderwijs in
Almere een heroverweging plaatsvindt. Almere heeft wel een beschikking gekregen
voor een gecombineerde voorziening voor cluster 3 en 4 (on derdeel van de experimentaanvraag). Daarnaast loopt het experiment ‘Gewoon Anders’ tot (en met) 2013.
Daarom kan Almere ook geen veldinitiatief Passend onderwijs worden.
Condities
In 2009 is aangegeven dat er een kwaliteitsimpuls zou worden gegeven voor verdergaande professionalisering van leraren. Dit mede naar aanleiding van constateringen
van de Inspectie van het onderwijs en van onderzoek naar ‘Gewoon anders’. Daarbij
wordt er vanuit het regionale netwerk op gewezen dat het primair aan de professionals zelf is om te werken aan uitbreiding van hun handelingsrepertoire. Wat betreft
scholing wordt in 2010 geconstateerd dat de vragen per school erg uiteen lopen. Er is
behoefte aan uitwisseling tussen leerkrachten en er zijn ‘manco’s’ waarvoor een
scholingsaanbod op zijn plaats zou zijn, terwijl de vraag daarnaar niet groot is.
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Qua inzet van middelen werd al in 2009 aangegeven dat bundeling van financieringsstromen nodig is voor het realiseren van onderwijs(zorg)arrangementen op maat en
voor snelle, flexibele en doelmatige indicering en zorgtoewijzing. Men staat niet
onwelwillend tegenover de in de heroverwegingsbrief aangekondigde budgetfinanciering. Eén van de voordelen daarvan is dat niet-indiceren niet langer wordt afgestraft
met minder geld. Een punt van zorg is wel dat Almere nu relatief veel rugzakken
heeft en relatief weinig kinderen in het speciaal onderwijs. Herverdeling van middelen kan dan ongunstig uitpakken. Er zijn ook zorgen over de toekomst van de REC's
en het behoud van de daar aanwezige expertise.
Draagvlak
In 2009 is aangegeven dat de relatie met de scholen, en met name de docenten, nog de
nodige inspanning vraagt. Voor de positie van de schoolleider geldt hetzelfde. Leerkrachten en docenten zijn, als het gaat om wat ze kunnen bieden, vaak huiverig om
meer zorgleerlingen binnen te krijgen, vooral leerlingen met gedragsproblemen. In
2010 is er een nieuwe docentgroep-in-wording. Een eerste oproep heeft veel reacties
opgeleverd vanuit PO, VO, SO, MBO. Deze docenten moeten ambassadeurs van Passend Onderwijs worden in hun eigen school.
Wat de betrokkenheid van de ouders betreft, is gestart met een oudergroep Passend
Onderwijs Almere. Deze schreef een plan van aanpak met vier hoofdpunten: voortbouwen op integratiemodellen van ‘Gewoon Anders’, Passend onderwijs binnen
Almere voor elke leerling, vraagsturing door de ouders en gelijkwaardigheid van alle
betrokkenen: bestuur, personeel en ouders. Eind 2009 is deze oudergroep uit elkaar
gevallen. Er is vervolgens een projectleider ouderparticipatie gestart die deel uitmaakt
van het programmamanagement en die de inbreng van ouders opnieuw vorm moet
geven.
Continuüm van zorg
Er wordt gestreefd naar een dekkend netwerk aan voorzieningen. In 2010 worden
projecten uitgevoerd onder aansturing van programmamanagers (één voor elke leeftijdsfase van leerlingen: 0-6 jaar; 4-12 jaar; 10-18 jaar; 16-23 jaar). Voor elk project
zijn doelstelling, inhoud en resultaten geformuleerd. Er zijn in de afgelopen jaren
verschillende integratiemodellen ontwikkeld voor zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs, zowel in PO als VO. Er zijn nog onvoldoende voorzieningen in Almere zelf. Er
gaan kinderen naar Lelystad, Hilversum, Amsterdam. Daarbij doet zich soms het
probleem voor dat daar te weinig plaatsen beschikbaar zijn. Het streven is om alle
kinderen binnen Almere te kunnen voorzien van Passend onderwijs. De nieuwe stichting SO/VSO Almere (een experimentele geïntegreerde voorziening speciaal- en
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voortgezet speciaal onderwijs cluster 3-4) is een stap in de richting van het dichten
van hiaten. De vrees is dat het landelijk referentiekader knellend zal zijn, in plaats van
ruimtescheppend. De algemene intentie in Almere is de grenzen op te zoeken van wat
mogelijk is binnen de huidige en toekomstige regelgeving.
Eén loket / indicatiestelling
Uiterlijk 2011 wil Almere het loket gerealiseerd hebben. Dit loket hoeft niet fysiek
één loket te z ijn, maar moet een bundeling zijn van diensten ten behoeve van zorgvragers. De indicatiestelling voor onderwijs en zorg moet hier volledig geharmoniseerd zijn. Het loket moet drie functies krijgen: functionele indicatiestelling, toewijzen van zorgbudget (geld volgt leerling) en plaatsing op een school of voorziening (in
samenwerking met de school). Daarbij ziet men een hindernis in de huidige wet- en
regelgeving. De ontwikkeling naar één loket zou samen moeten gaan met afbouw van
de huidige regels, maar dat gebeurt niet. Jeugdzorg heeft een eigen protocol, er zijn
eigen regels voor LWOO en praktijkonderwijs, enzovoort. Er is een conceptueel
ontwerp gemaakt voor ‘één loket, één indicatiestelling, één budget’, maar dit moet
nog op veel punten uitgewerkt worden.
De Centra voor Jeugd en Gezin heten in Almere ‘Oké-punten’. De Oké-punten en
Bureau Jeugdzorg participeren in de ZAT’s. Het Oké-zorgnetwerk moet uitvoering
geven aan het gemeentelijke programma integraal jeugdbeleid. Het Oké-punt is een
‘netwerkconstruct’, dat nog erg in ontwikkeling is. De ZAT’s moeten een cruciale rol
gaan vervullen in de ketensamenwerking.
Conclusie
Almere bouwt voort op jarenlange ervaring, maar wordt bij het werken aan Passend
onderwijs gehinderd door de afwijzing van de aanvraag tot een experiment. Er zijn
nog onvoldoende voorzieningen in Almere en het is soms moeilijk om elders plaatsen
te krijgen. Inmiddels wordt gewerkt aan een gecombineerde voorziening voor cluster
3 en 4, om hiaten in het aanbod te dichten, naast andere projecten.
Op het gebied van de wenselijk geachte verdere professionalisering van leraren lijkt
in 2010 nog geen grote vooruitgang te zijn geboekt. Wel zijn er vorderingen bij het
draagvlak. Er is inmiddels een docentengroep-in-wording. Deze docenten moeten ambassadeurs voor Passend onderwijs worden in hun eigen scholen. Bij de ouderbetrokkenheid heeft men daarentegen een stap terug gedaan. De oudergroep is uiteengevallen en er moet opnieuw vorm worden gegeven aan de inbreng van ouders rond Passend onderwijs. In de aangekondigde budgettering ziet men wel kansen. Daarbij zijn
er wel zorgen over het relatief grote aantal rugzakjes in Almere en over het behoud
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van de expertise van het speciaal onderwijs. Er zijn plannen om een ‘loket Passend
onderwijs’ te realiseren. De samenwerking met het CJG is nog niet erg ver.

9.3

Arnhem

Regionale samenwerking
Voorafgaand aan Passend onderwijs waren er al veel projecten die feitelijk onder de
paraplu van Passend onderwijs vallen. Het verbinden van de verschillende projecten
vormde de basis van het regionale netwerk. In 2009 werd bij de samenwerking de
kanttekening geplaatst dat het grote aantal externe autonome organisaties in de toekomst een probleem kan worden. Ook werd als knelpunt genoemd dat de REC’s
regionaal anders zijn ingericht dan het regionale netwerk. Daardoor heeft een van de
samenwerkingsverbanden met een ander REC te maken dan de andere verbanden. Dit
is in 2010 nog steeds van toepassing. Hierdoor kunnen ambulante begeleiders niet
overal op de gewenste manier ingezet worden. Na de heroverweging is het onzeker
geworden of alle samenwerkingsverbanden aangesloten blijven, als de verbanden in
de toekomst rechtstreeks de gelden voor Passend onderwijs ontvangen. Een ander
probleem is de samenwerking met gemeenten. Deze verloopt niet goed. Daardoor
komen projecten op het gebied van Passend onderwijs waarin gemeenten een regierol
(zouden) moeten voeren, niet van de grond.
Condities
Wat de professionalisering betreft, werden in 2009 dri e uitgangspunten genoemd:
professionele ondersteuning van de leraar, handelingsgericht werken op alle niveaus
en verdere uitwerking en implementatie van de kwaliteitseisen voor de ZAT’s en de
zorgcoördinator. In 2010 wordt aangegeven dat de REC’s een grote taak hebben in de
deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van Passend onderwijs. In
de scholen worden projecten uitgevoerd. Scholen bepalen zelf welke ondersteuning
zij daarbij nodig hebben en van wie. Wellicht wordt er in de toekomst meer gestuurd
op de teambegeleiding dan op individueel niveau. Er is geen standaardlijst met prestatieindicatoren voor de projecten. De indicatoren worden per project bepaald.
In 2009 bestond er nog geen concreet beeld van de financieringssystematiek, maar er
was wel een voorkeur voor ‘het-geld-volgt-de-leerling’. In 2010 geeft men aan dat de
geldstromen voor Passend onderwijs te versnipperd zijn. Idealiter zou er sprake zijn
van één geldstroom, bepaald door de wijk waarin je zit, terwijl het zorgprofiel van de
school bepaalt waar de gelden aan worden besteed. Dit zou de effectiviteit van de
gelden ten goede komen.
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Draagvlak
Op sommige scholen waren er al initiatieven op het gebied van Passend onderwijs.
Ondanks de heroverweging wordt er naar de scholen gecommuniceerd dat ze gewoon
door moeten gaan met de huidige projecten. In het schooljaar 2009/2010 is ruim de
helft van de scholen in het primair onderwijs gestart met handelingsgericht werken
vanuit de ‘1-zorgroute’. Ondanks informatievoorziening vanuit het netwerk leeft
Passend onderwijs in 2010 nog onvoldoende bij schoolleiders en zijn leraren weinig
op de hoogte. Het werken volgens ‘1-zorgroute’ ziet men in de scholen niet als Passend onderwijs.
In 2009 werd nog nagedacht over de positie van ouders in het netwerk. In 2010 is er
een resonansgroep voor ouders en leraren, die als klankbord fungeert en advies geeft.
Daarin is elke onderwijssector (PO, VO en SO) vertegenwoordigd door twee ouders
en twee leraren.
Continuüm van zorg
Het zorgcontinuüm is nog niet dekkend. Er wordt nog gewerkt aan het inrichten van
ZAT’s voor het primair onderwijs. De gemeente vertraagt dit in verband met komende bezuinigingen. In projecten wordt gewerkt aan uitbreiding van het continuüm van
zorg. Het uitgangspunt daarbij is dat leerlingen worden voorbereid op de samenleving. Dat betekent in de meeste projecten dat ze zo min mogelijk apart worden behandeld en zo veel mogelijk meedraaien in reguliere lessen/groepen/scholen. In de
nabije toekomst zal vanuit het netwerk worden gestuurd op zorgprofielen van de
scholen. Er zijn enkele projecten ontwikkeld voor de groepen die nu tussen het wal en
het schip zouden belanden, maar het gebrek aan subsidie heeft ertoe geleid dat de
projecten nu stil staan.
Eén loket / indicatiestelling
In 2009 bestond het plan om op zeer korte termijn een loket op te zetten, onder de
naam ‘Bureau 023’. Dat zou een regionaal platform worden voor diagnostiek, indicatie en toewijzing van interventies, hulpverlening en begeleiding voor leerlingen,
school en ouders. Volgens de laatste plannen gaat het ‘Bureau 023’ voor SO, PO en
VO in september 2010 van start. Het bureau is gehuisvest in een gebouw met dienstverlening van cluster 3 en 4, steunpunt autisme, zorg VO, en bijscholing vanuit speciaal onderwijs. Het loket heeft als functie ook informatievoorziening aan ouders met
vragen. Het is de bedoeling dat het ‘back office’ van het loket een vaste plek in het
‘1-zorgsysteem’ krijgt. In het regionale netwerk bestond de wens om ook het CJG te
betrekken bij het loket, maar door lokale politieke wisselingen is er nog niets con107

creets van de grond gekomen. Zo lang onderwijs de regie niet mag nemen, wordt er
geen actie meer ondernomen vanuit het netwerk om contact te zoeken met het CJG.
Er wordt nog wel gestreefd naar een koppeling tussen ZAT’s en het CJG, maar ook
hierop wordt op het moment geen actie ondernomen.
Conclusie
In het regionale netwerk Arnhem en omstreken werden vóór de start van Passend
onderwijs al verschillende activiteiten uitgevoerd die onder de noemer van Passend
onderwijs kunnen worden gebracht. Een belangrijke ontwikkeling in het primair
onderwijs is de invoering van de ‘1-zorgroute’ in veel scholen. In verschillende projecten wordt aan het continuüm van zorg gewerkt. Men streeft ernaar om hiermee
door te gaan, ondanks de heroverweging. Sinds 2009 zijn vorderingen gemaakt op het
gebied van de betrokkenheid van leraren en ouders, via de resonansgroep. Ook zijn de
plannen voor een regionaal loket voor PO, VO en SO verder uitgewerkt, zodat het
loket in september 2010 kan starten. Op punten waar met gemeenten moet worden
samengewerkt, is er weinig of geen voortgang geboekt. Van afstemming met de Centra voor Jeugd en Gezin is nog geen sprake.

9.4

Eemland

Regionale samenwerking
In de regio Eemland wordt het enige brede experiment Passend Onderwijs uitgevoerd.
Dit is gestart op 1 januari 2009 en loopt door tot en met 2013. Er is gekozen voor een
experiment, omdat de plannen op een aantal punten afwijken van de bestaande weten regelgeving. Het werkgebied van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs is als uitgangspunt genomen voor het regionale netwerk. In 2009 werd geconstateerd dat de besturen achter de doelen staan, maar dat er nog discussie was over
uitvoeringskwesties en over de ruimte voor bestaande verschillen van aanpak in de
regio. Feitelijk gaat het om verschillende subnetwerken. In 2010 is er een overzicht
van het aanbod van alle ketenpartners. Nu wordt gewerkt aan samenwerking en afstemming.
Condities
In 2009 is aangegeven dat er verschillende scholingsactiviteiten plaatsvinden. Elk
samenwerkingsverband heeft een eigen scholingsaanbod. In het primair onderwijs
wordt gewerkt aan een omslag naar handelingsgericht werken. In 2010 is hierin geen
verandering te melden. Het streven om verschillende bestaande kwaliteitssystemen te
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koppelen, is in 2010 ook nog steeds van kracht. Er moet een verbinding worden gelegd tussen onderwijs en zorg.
De heroverweging heeft wat de financiering betreft voor het experiment in de regio
Eemland weinig consequenties. Men gaat door op de ingeslagen weg. Een van de
doelen is het werken met budgetfinanciering en het bundelen van zorgmiddelen. Men
voorziet voor de komende tijd wel dat financiële belangen meer voorop komen te
staan en het bereiken van consensus over de verdeling zullen bemoeilijken.
Draagvlak
In 2009 waren schoolleiders en leraren nog weinig op de hoogte van Passend onderwijs. In 2010 constateert men dat het draagvlak onder directies is toegenomen, maar
dat leraren eerder defensief reageren. Doordat er onvoldoende draagvlak in de scholen is en doordat de heroverweging twijfel heeft gezaaid, kalft het bestuurlijke draagvlak ook af. In 2009 bestond het plan een onafhankelijke ouderraad in te stellen, die
gevraagd en ongevraagd kan adviseren. In 2010 is daarmee nog steeds niet gestart.
Continuüm van zorg
In 2009 w as het aanbod aan voorzieningen nagenoeg dekkend. Een aandachtspunt
was de doorgaande lijn in het zorgaanbod bij de overgang van primair naar voortgezet
onderwijs en van regulier naar speciaal onderwijs. In 2010 geeft men aan dat binnenkort contacten worden gelegd met organen in het voortgezet onderwijs om de verbindingen tussen primair en voortgezet onderwijs te bespreken. Wat men onder zorgplicht moet verstaan, in de zin van wie waarvoor verantwoordelijk is, is nog niet
duidelijk. Een extern bureau onderzoekt momenteel de mogelijkheden en beperkingen
van scholen en leraren op het gebied van onderwijs aan zorgleerlingen. Op basis
daarvan worden plannen gemaakt voor de toekomst. Er is een experiment gestart met
zorgarrangementen voor het primair onderwijs
Eén loket / indicatiestelling
In 2009 w erd er in de regio Eemland al gewerkt met een aaneenschakeling van bestaande voorzieningen, die de functie van één loket vervulde. Nadat de verplichting
tot één loket met de heroverweging is vervallen, heeft men in Eemland het loket
geschrapt, ten gunste van het ‘zorgplatform’. Integrale zorgtoewijzing is nog lang niet
gerealiseerd. Er zijn heel veel partijen bij betrokken en de doelen staan soms haaks op
de belangen van de betrokken instellingen. Dit hangt mede af van het budgettaire
kader.
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Conclusie
Het regionale netwerk Eemland vervolgt het experiment Passend onderwijs, maar de
ontwikkeling gaat langzaam. Het kost veel tijd om de betrokken partijen op één lijn te
krijgen en hun aanbod af te stemmen. Door de heroverweging lijkt het draagvlak voor
Passend onderwijs af te kalven. Plannen om ouders bij de ontwikkeling van Passend
onderwijs te betrekken, zijn niet uitgevoerd. Over invulling van zorgplicht heerst nog
onduidelijkheid. Ofschoon het experiment in financiële zin niet door de heroverweging wordt geraakt, werpen andere verwachte bezuinigingen hun schaduw vooruit.

9.5

Midden-Brabant

Regionale samenwerking
In 2009 werd in de regio Midden-Brabant gewerkt aan het vaststellen van de bestuurlijke verantwoordelijkheden en aan de geleidelijke overgang van de samenwerkingsverbanden naar een regionaal netwerk. De heroverweging heeft niet geleid tot een
andere visie op de regionale samenwerking. Middelen die in het kader van de implementatie van Passend onderwijs ter beschikking worden gesteld, worden in overleg
ingezet. Door de heroverweging gaat men wel hernieuwde aandacht besteden aan de
samenwerkingsverbanden, omdat deze nieuwe verantwoordelijkheden krijgen en niet
in een groter geheel opgaan. Met de gemeenten wordt gewerkt aan de opzet van de
zorgstructuur in en om het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, mede in samenhang met taken op het gebied van jeugdzorg en de WMO. De
zorg- en adviesteams worden het kernpunt van die zorgstructuur. Er wordt naar gestreefd dat de zorg- en adviesteams een belangrijke rol vervullen bij de regievoering,
afstemming en coördinatie van de zorg. Dit leidt tot vragen over bekostiging, autonomie en verantwoordelijkheid. Daardoor wordt het proces vertraagd. De knip tussen
primair en voortgezet onderwijs, die met de heroverweging is aangebracht, leidt ertoe
dat deze sectoren zich los van elkaar ontwikkelen. Verplichting door de landelijke
overheid tot samenwerking zou wenselijk zijn. In de regio wordt ernaar gestreefd de
opgebouwde relatie tussen de verschillende samenwerkingsverbanden te continueren,
dit in het belang van de leerlingen.
Condities
Er is een professionaliseringsplan ontwikkeld dat vanaf augustus 2008 operationeel
is. De WSNS-samenwerkingsverbanden zijn in samenwerking met externe ondersteuningsinstellingen begonnen met de implementatie van ‘1-zorgroute’. Binnen het
voortgezet onderwijs is er een implementatieplan in ontwikkeling vanaf schooljaar
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2010/2011. Er vindt onder regie van het VO-samenwerkingsverband al langer scholing plaats. Daarbij vormen gedragstraining en sociale vaardigheden een belangrijk
thema. In de scholen zal de komende periode aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het zorgprofiel. Daarbij zal op regionaal niveau worden vastgesteld of
er voldoende dekking van zorg is. Een belangrijke voorwaarde voor Passend onderwijs is dat de scholen beschikken over een sterke zorgstructuur. Het REC verzorgt
ambulante begeleiding op maat en cursussen.
Wat de financiering betreft, wordt geconstateerd dat de kleinschalige voorzieningen
die nu worden gecreëerd, relatief duur zijn. Het is dan ook de vraag of al deze voorzieningen in de toekomst betaalbaar blijven. Er is de laatste jaren relatief veel groei
geweest van cluster 4 in het voortgezet speciaal onderwijs. De bezuinigingsplannen
worden daardoor met enige onrust bekeken.
Draagvlak
Al in 2008 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om draagvlak te krijgen
voor Passend onderwijs. Destijds werd geconstateerd dat dit nog te weinig leefde op
de werkvloer. Inmiddels zijn hier vorderingen geboekt.
Scholen kunnen vanuit het netwerk financiële ondersteuning krijgen voor projecten
op het gebied van Passend onderwijs. Daarmee is in augustus 2009 gestart. In mei
2010 moeten de scholen hiervan een verantwoording geven. Bovendien is er een
lerarenplatform opgericht, waarin leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en zorgcoördinatoren zitten. Het lerarenplatform organiseert informatie- en
discussieavonden voor leraren. Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit heeft geleid
tot draagvlak onder leraren, maar het heeft wel tot draagvlak onder schoolleiders
geleid.
Ouders zijn in de regio vanaf de start betrokken en maken deel uit van de stuurgroep.
Inmiddels is ook een ouderplatform ingesteld. In het komende schooljaar wordt er
samen met de nu betrokken ouders bekeken hoe de medezeggenschap moet worden
ingericht.
Continuüm van zorg
Er is gekozen voor drie werkvelden. Werkveld 1 houdt een speciale aanpak binnen
een reguliere setting in, werkveld 2 s taat voor thuisnabije onderwijszorgcentra voor
multifunctionele speciale onderwijszorg, en werkveld 3 zijn de regionale expertisecentra voor zeer gespecialiseerde onderwijszorg. Het streven is om de speciale zorg
zo thuisnabij mogelijk te verzorgen, als de ouders dat wensen.
111

In het schooljaar 2009/2010 is het zorgaanbod betekenisvol verbreed door de initiatieven in de scholen. Uit de aanvragen van scholen is geconcludeerd dat er vooral
voorzieningen getroffen moeten worden om problemen in de organisatie op te lossen.
Daarnaast is er in het primair onderwijs vooral behoefte aan voorzieningen of activiteiten voor hoogbegaafden en in het voortgezet onderwijs aan voorzieningen op het
gebied van autisme en gedragsproblemen.
Eén loket / indicatiestelling
In 2009 was er nog geen regionaal loket Passend onderwijs in deze regio. Het streven
is nu dat het loket in de loop van het schooljaar 2010/2011 van start gaat, waarbij
wordt uitgegaan van de hulpvraag van leerlingen en daarna wordt bekeken waar de
leerling het beste terecht kan. Door onduidelijkheid over het landelijke beleid gaat de
ontwikkeling van het loket langzaam. Samenwerking en afstemming met gemeenten
(onder meer over CJG) wordt daardoor bemoeilijkt. Bovendien worden de mogelijkheden van Bureau Jeugdzorg beperkt doordat het zich op de kerntaken moet terugtrekken.
Het streven is om een Commissie Indicatiestelling (Zorg en) Onderwijs op te richten
om centrale indicatiestelling te gaan verzorgen. Hierbij zijn de PCL’s en CvI’s betrokken. Het is de bedoeling dat op termijn ook de indicatietrajecten voor de zorg
daarbij worden betrokken.
Conclusie
De ontwikkeling van Passend onderwijs is het afgelopen jaar in de regio MiddenBrabant gestaag doorgegaan. Activiteiten op het gebied van professionalisering en het
werken aan draagvlak voor Passend onderwijs hebben verder vorm gekregen. Via
projecten in scholen is het zorgaanbod verbreed. Er is een lerarenplatform opgericht,
evenals een ouderplatform. Door de heroverweging is de positie van de samenwerkingsverbanden verstevigd. Daarbij heeft de overheid gekozen voor gescheiden trajecten voor primair en voortgezet onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden
wordt aangegeven dat de doorgaande lijn tussen primair en voortgezet onderwijs
wordt bewaakt. Bij de inrichting en afstemming van de zorg rond de school (o.m. het
regionale loket, ZAT’s en CJG) stuit men op hindernissen door onduidelijkheid over
het onderwijsbeleid en de samenhang met andere beleidsterreinen. Dit leidt tot vertraging.
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9.6

Midden-Limburg West

Regionale samenwerking
Het regionale netwerk is ontstaan uit twee samenwerkingsverbanden primair onderwijs en een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de
heroverweging wordt nagedacht over de gewenste vorm waarin het netwerk verder
wil. Het is de vraag of men bestuurlijk zo zwaar in wil blijven zetten als nu het geval
is, wellicht wordt er gekozen voor bestuurlijk werkoverleg. Er zijn nauwe contacten
met de gemeenten over de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin en de gemeentelijke wettelijke verplichtingen op het gebied van de jeugd.
Condities
In 2009 is in het regionale netwerk gestart met scholing in handelingsgericht werken
en handelingsgerichte diagnostiek. Dit is een speerpunt in het netwerk en zal vier à
vijf jaar in beslag nemen. Inmiddels wordt hieraan ook in het voortgezet onderwijs
gewerkt. Binnen het voortgezet onderzoek is invoering van ‘1-zorgroute’ lastig te
organiseren, vanwege autonomie van vaksecties. Er zijn thematische werkgroepen
ingesteld (taal, rekenen, dyslexie), die bestaan uit twee leraren uit het primair en twee
leraren uit het voortgezet onderwijs. Tijdens uitwisselingsbijeenkomsten doen deze
werkgroepen aanbevelingen en de scholen gaan dat uitproberen. Vooral in het voortgezet onderwijs blijkt het heel lastig om de docenten bereid te vinden om voorstellen
uit de thematische werkgroepen ook echt uit te proberen.
Qua financiering voorziet men grote problemen door de voorgenomen bezuinigingen
op het budget voor leerlinggebonden financiering en de verevening van middelen. Het
speciaal basisonderwijs in dit regionale netwerk heeft een erg hoog percentage rugzakleerlingen (circa 25%) en bekostiging wordt in de toekomst een groot probleem.
Verder zijn 160 van de 680 leerlingen met een rugzak of speciaal onderwijs uit andere
regio’s afkomstig, met name uit Brabant omdat daar te weinig capaciteit is. Verevening zal hierdoor vooral bij scholen voor speciaal onderwijs grote gevolgen hebben.
Draagvlak
De ervaring in de stuurgroep is dat er in het primair onderwijs meer betrokkenheid
van leraren bij Passend onderwijs is dan in het voortgezet onderwijs. De manier van
werken is voor het primair onderwijs niet nieuw, zo wordt gesteld. Het heeft alleen
een andere naam gekregen. Bij overleggen tussen intern begeleiders staat Passend
onderwijs altijd op de agenda. Acties om leerkrachten te informeren, met name via
websites en nieuwsbrieven, zijn echter stopgezet in verband met de hoge mate van
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onzekerheid over de toekomstige wetgeving. Bovendien zijn schoolleiders door de
heroverweging minder overtuigd van de toekomst van Passend onderwijs. Ze zijn
bang voor de gevolgen van de bezuinigingen in verband met verevening, het uitblijven Weert als impulsgebied en krimp van het aantal leerlingen.
Ouders worden op de hoogte gehouden via (G)MR, ouderavonden en een periodiek
overleg waarbij ouders vrijwillig participeren. In 2009 heeft het samenwerkingsverband een ouderavond georganiseerd over het thema Passend onderwijs.
Continuüm van zorg
Er zijn de afgelopen jaren verschillende activiteiten geweest om samenwerking met
jeugdzorg en de kwaliteit van onderwijs en zorg binnen het onderwijs te verbeteren.
De syntheseklas, waardoor VSO-leerlingen de mogelijkheid hebben een diploma te
halen in een reguliere VMBO-setting, is voor het derde jaar operationeel. Er is een
plan in een vergevorderd stadium om leerlingen met REC4-indicatie in Havo-VWO
op te nemen en er wordt gewerkt aan een tussenvorm tussen praktijkonderwijs en
VMBO.
In 2008 is besloten dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de invulling van de
zorgplicht. De zorgprofielen per school moeten gezamenlijk een zorgprofiel per samenwerkingsverband vormen. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor zorgplicht ontstaat er een knip tussen zorgniveau 1 t/m 3 (verantwoordelijkheid bij het
regulier onderwijs) en zorgniveau 4/5 (verantwoordelijkheid bij het speciaal onderwijs). De heroverweging heeft gezorgd voor een pas op de plaats bij de verbinding
tussen onderwijs en ambulante begeleiding.
Eén loket / indicatiestelling
Er zijn twee dienstencentra: Weert en Leudal-Thornerkwartier, die als loket fungeren.
Daarin zijn diensten van onderwijs en jeugdzorg gebundeld. De dienstencentra stemmen onderling af, maar verschillen in werkwijze. De dienstencentra moeten een rol
gaan spelen in de verbinding tussen zorgniveau 1/3 en zorgniveau 4/5. Er wordt een
steunpunt dyslexie ingericht in het dienstencentrum. Behandelingen gebeuren onder
de vlag van het dienstencentrum op de scholen zelf. Nu worden de richtlijnen voor
vergoedingen echter zodanig aangescherpt dat er geen relatie meer mag bestaan tussen de school van herkomst en behandeling. In alle gemeenten is er een verbinding
met het Centrum Jeugd en Gezin, maar ze verschillen onderling in de inrichting.
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Conclusie
Het regionale netwerk Midden-Limburg West is actief bezig met de invoering van
Passend onderwijs. Een speerpunt is scholing in handelingsgericht werken en er zijn
of ontstaan tussenvormen tussen regulier en speciaal onderwijs. Het primair onderwijs is verder gevorderd op het gebied van Passend onderwijs dan het voortgezet
onderwijs. De heroverweging kan consequenties hebben voor het gewicht van de
bestuurlijke samenwerking. Door de verwachte negatieve invloed van voorgenomen
bezuinigingen dreigt het draagvlak voor Passend onderwijs af te kalven. Op punten
zoals het informeren van leraren en de verbinding tussen regulier onderwijs en ambulante begeleiding is er door de heroverweging stagnatie opgetreden.

9.7

Noord-Limburg

Regionale samenwerking
In het regionale netwerk Noord-Limburg is bewust gekozen voor gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor Passend onderwijs. De schoolbesturen
zijn ‘eigenaar’ van het regionale netwerk en van de visie op Passend onderwijs. In
2009 is al aangegeven dat de samenwerking succesvol is. Bovendien waren er toen al
afspraken met diverse ketenpartners en werd structureel overleg gevoerd met gemeenten. Overigens had de regio destijds nog geen beschikking als veldinitiatief ontvangen. In 2010 wordt nogmaals gewezen op de voortreffelijke samenwerking. Door de
heroverweging is er echter onzekerheid gekomen. De regiegroep heeft de intentie om
voort te gaan op de ingeslagen weg, maar het is onzeker of alle besturen aan het netwerk blijven deelnemen. Er wordt aan gewerkt om alle besturen ‘binnenboord’ te
houden. De samenwerking met de gemeentes verloopt nog steeds goed. De gemeentes
dragen ook bij aan de bovenschoolse zorgvoorziening.
Condities
Wat het ontwikkelen van competenties van leraren in verband met Passend onderwijs
betreft, werden in 2009 a l diverse activiteiten uitgevoerd. De verantwoordelijkheid
daarvoor lag bij de scholen. Eén van de plannen van het netwerk was om binnen een
jaar een professionaliseringsagenda voor het hele netwerk gereed te hebben. Een jaar
later hebben de activiteiten nog steeds vooral een incidenteel karakter. Voor het primair onderwijs is er een dag georganiseerd waar is nagedacht over Passend onderwijs; in het voortgezet onderwijs is een professionaliseringstraject uitgevoerd in één
school, gericht op het herkennen van en omgaan met problemen van jongeren. De
volgende stap is het bewerkstelligen dat er in alle teams voldoende deskundigheid is.
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Qua financiering streefde het regionale netwerk met de aanvraag tot een veldinitiatief
naar een ‘regelvrije zone’, met veel ruimte voor het netwerk om budgetten voor speciale zorg vast te stellen en in te zetten. Door de heroverweging en de aangekondigde
bezuinigingen heerst er in 2010 grote onduidelijkheid over wat men wel en wat men
niet kan realiseren. Men voorziet in financieel opzicht een gigantische teruggang door
de combinatie van budgettering, verevening, korting op de middelen voor het veldinitiatief, bezuinigingen op jeugdzorg en effecten van de krimpregio.
Draagvlak
In 2009 waren er nog geen concrete activiteiten gericht op het verkrijgen van draagvlak in de scholen voor Passend onderwijs. In 2010 zijn er op dit punt wel vorderingen gemaakt. Scholen hebben aanvragen voor subsidie van projecten kunnen indienen
die bij de visie op Passend onderwijs aansluiten. Deze projecten krijgen cofinanciering uit de middelen van het veldinitiatief. Daarmee krijgt Passend onderwijs meer
vorm in de scholen. Vanuit de regiegroep wordt echter gesteld dat leraren het gevoel
hebben dat zij geen invloed hebben op de uitwerking van Passend onderwijs.
Sinds begin 2009 zijn ouders betrokken bij het regionale netwerk. Er was een ouderplatform in oprichting. In 2010 heeft dat concreet vorm gekregen. Het platform voert
regelmatig overleg, maar er zijn geen afspraken over de terugkoppeling naar de andere ouders. Ook wordt geconstateerd dat er volgens de ‘nieuwe regeling’ geen ouderplatform meer nodig is.
Continuüm van zorg
In 2009 was het netwerk tamelijk ver gevorderd in het realiseren van een continuüm
van zorg. Daaraan droegen onder meer een bovenschoolse zorgvoorziening (voor tijdelijke plaatsing van leerlingen van 12-18 jaar), een regionale zorgvoorziening lwoo+
en zorg- en adviesteams bij. Ook waren er plannen voor een ‘Talentencampus’, waarbij een basisschool en een voorziening voor sbo, cluster 3 en cluster 4 in hetzelfde
gebouw worden gehuisvest. De bouw hiervan start in september 2010. Ook is er een
Leonardoschool en dragen projecten in de scholen bij aan het continuüm van zorg.
Het netwerk van zorg is echter niet dekkend. Voor sommige voorzieningen (zoals
havo/vwo met extra zorg) is men afhankelijk van een andere regio. De heroverweging
heeft geleid tot problemen bij het plaatsen van leerlingen op scholen in een andere
regio. Ook is onzeker wat de bijdrage van het speciaal onderwijs aan het continuüm
van zorg zal zijn als de bezuinigingen hun beslag hebben gekregen.
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Eén loket / indicatiestelling
Sinds maart 2007 bestaat er een zorgloket voor het voortgezet onderwijs in de regio.
In 2009 werd gemeld dat binnenkort met een pilot van een zorgloket voor het primair
onderwijs zou worden gestart. In 2010 is het PO-zorgloket van start gegaan. Daarvoor
zijn middelen van het veldinitiatief gebruikt. Nu wordt geconstateerd dat het zorgloket door de heroverweging niet meer nodig is en dat de middelen vanuit het veldinitiatief stoppen. Men wil doorgaan met beide zorgloketten, maar het PO-loket moet dan
uit middelen van de verschillende samenwerkingsverbanden worden bekostigd.
In 2009 werd als knelpunt gemeld dat de indicatiestelling te complex is. In 2010 bestaat er onduidelijkheid over hoe de indicatiestelling in de toekomst vorm moet krijgen. Door de onzekerheid is dus nog geen vooruitgang geboekt. Wel is er een centraal
expertiseteam van cluster 2, 3 en 4. Zij overleggen in de scholen over het perspectief
van leerlingen die op het grensvlak van verschillende voorzieningen zitten.
Conclusie
Sinds het eerste onderzoek in de koploperregio’s is in het regionaal netwerk gewerkt
aan draagvlak in de scholen en aan uitbreiding van het continuüm van zorg door het
stimuleren van projecten op het gebied van Passend onderwijs in de scholen. De
plannen voor een gecombineerde voorziening voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, cluster 3 en cluster 4 zijn verder geconcretiseerd. Naast het al bestaande
zorgloket voor het voortgezet onderwijs is er een zorgloket voor het primair onderwijs gekomen. Het ouderplatform in oprichting is een ouderplatform geworden, maar
de terugkoppeling naar de achterban is nog niet helder. Professionaliseringsactiviteiten op het gebied van Passend onderwijs zijn nog weinig structureel. Ondanks de
heroverweging wil de regiegroep doorgaan op de ingeslagen weg. Men maakt zich
echter grote zorgen over de aangekondigde veranderingen in de financiering, waarbij
een cumulatie van negatieve effecten wordt verwacht.

9.8

Reformatorisch verband

Regionale samenwerking
Het landelijke samenwerkingsverband voor reformatorisch voortgezet onderwijs
vormt het uitgangspunt voor het regionale netwerk. Dit netwerk bestaat uit vier subregio’s (voorheen vijf), die zijn gekoppeld aan de reformatorische WSNS-samenwerkingsverbanden. Door de landelijke spreiding zijn er veel regionale expertisecentra
betrokken bij het netwerk. Er is een landelijke stuurgroep en er zijn regiotafels. Deze
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zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de tien thema’s die in verband met Passend onderwijs zijn vastgesteld.
Condities
De heroverweging heeft een verlammend effect gehad op tal van activiteiten. Er
worden momenteel weinig besluiten genomen die niet omkeerbaar zijn. Er zijn wel
plannen gemaakt om scholing uit te voeren, voornamelijk gericht op handelingsgericht werken. Met de regionale expertisecentra wordt overlegd over coaching en begeleiding en er is een plan van Driestar Educatief om Passend onderwijs te verwerken in
het curriculum van de lerarenopleiding, zowel voor initiële scholing als nascholing. In
het voortgezet onderwijs is collegiale visitatie tussen scholen uitgevoerd. Met twee
andere regionale netwerken wordt gewerkt aan een systeem voor digitale dossiers.
Qua aantal zorgleerlingen zit het regionale netwerk boven het niveau van 2008. Z olang er onzekerheid bestaat over het budget voor de komende periode en over de
plannen om de middelen te bevriezen op het niveau van 2008, blijven de meeste
plannen liggen.
Draagvlak
Het werken aan draagvlak gaat door, ondanks de heroverweging. Vertegenwoordigers
van het netwerk bezoeken de scholen en proberen als ‘ambassadeur’ een eenduidig
verhaal over Passend onderwijs te vertellen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de
heroverweging. In het voortgezet onderwijs is een ‘zorgdag’ georganiseerd. Schoolleiders denken mee over de kansen van Passend onderwijs voor hun eigen school,
maar sommigen denken dat het wel overwaait. Er worden projecten uitgevoerd die
door scholen zijn aangevraagd en die cofinanciering uit het budget van het veldinitiatief krijgen.
Bij de start is contact gezocht met oudervereniging ‘Helpende Handen’. Zij participeren in verschillende regiotafels. Ouders vormen per regio een klankbordgroep. In
2010 is er bovendien een ouderplatform waarin per sector één ouder deelneemt. Ouders hebben een adviserende functie.
Continuüm van zorg
Er is een experimentele beschikking aangevraagd om tussenvormen tussen regulier en
speciaal onderwijs te kunnen creëren. Landelijk zijn er projecten opgestart om problematiek van leerlingen die speciale zorg nodig hebben (‘clusterproblematiek’), aan
te pakken, van vmbo tot en met vwo. De scholen is verzocht plannen in te dienen
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voor de invulling van Passend onderwijs op de eigen school. Het onderwijscontinuüm
is nog niet in alle subregio’s dekkend.
Eén loket / indicatiestelling
In de subregio Ede was het regionale loket al in 2009 operationeel. In de andere subregio’s wordt hierover nog nagedacht. Door de heroverweging is dit vertraagd. In
enkele regio’s is er geografische overlap met andere regionale netwerken. Dat werkt
ook vertragend.
Conclusie
Het reformatorische netwerk wijkt af van de andere netwerken, doordat het een breed
geografisch gebied bestrijkt. Het netwerk omvat vier subregio’s. Door de landelijke
spreiding zijn er veel regionale expertisecentra betrokken bij het netwerk. De heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen hebben een verlammend effect gehad
op tal van activiteiten. Het netwerk besteedt als gevolg van de heroverweging wel
extra aandacht aan het draagvlak in de scholen. Er is relatief veel aandacht besteed
aan ouderbetrokkenheid. Ook hebben verschillende scholingsactiviteiten plaatsgevonden. Het continuüm van zorg is nog niet overal dekkend en het denken over de
vorming van regionale loketten is in de meeste subregio’s vertraagd door de heroverweging.

9.9

Twente

Regionale samenwerking
Het regionaal netwerk Twente is een groot netwerk, dat uit vier subregio’s (Almelo,
Hengelo, Enschede, Noordoost-Twente) bestaat. Sinds de heroverwegingsbrief is het
regionale netwerk uiteengevallen. De samenwerking tussen de tien WSNS-verbanden,
de twee VO-samenwerkingsverbanden en de drie REC's is formeel beëindigd. De
stuurgroep blijft tot en met juni 2010 be staan, gaat het veldinitiatief en de plannen
afbouwen, en geeft haar opdracht terug aan het onderwijsveld. Daarna gaan de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vorm geven. Het regionale netwerk heeft
door de samenwerking tussen de besturen veel stimulansen en mogelijkheden geboden, en het vervallen hiervan wordt betreurd. In het tot stand brengen van het netwerk
is bovendien erg veel tijd en moeite geïnvesteerd door de stuurgroep. Voor de regionale expertisecentra leidt het uiteenvallen van het regionale netwerk tot extra werk,
omdat er geen regionale afspraken meer worden gemaakt. Het werken aan afstem-
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ming zal daardoor ook sterker gaan afhangen van het initiatief dat het speciaal onderwijs neemt.
Condities
In de verschillende subregio’s wordt op verschillende manieren aan deskundigheidsbevordering gewerkt. Het uitgangspunt is dat leraren niet alleen de instrumenten in
handen krijgen, maar ook het handelingsgerichte werken in de vingers moeten krijgen. Daarom wordt hierbij ook expertise vanuit het speciaal onderwijs ingezet.
De voorgestelde budgetfinanciering ziet men niet als bedreiging. Men vindt het niet
realistisch dat iedere leerling hetzelfde bedrag nodig zou hebben. Al in 2009 w erd
aangegeven dat het regionale netwerk wil gaan werken aan de hand van handelingsgerichte diagnostiek. Dat voornemen is er nog steeds. Daarbij geeft men aan dat een
te laag bedrag wel een probleem is (zoals het geval is als de begroting van 2008 als
uitgangspunt wordt genomen. Sinds die tijd zijn er 1.500 leerlingen met extra zorgbehoeften bijgekomen (en 3 nieuwe SO-scholen) en het aantal groeit nog. Twente heeft
het snelst groeiende (V)SO in Nederland. Men maakt zich daarom zorgen over hoe de
verevening van middelen voor speciale zorg gaat uitpakken. Hierbij wijst men erop
dat er ook veel kinderen uit de Randstad worden opgevangen in Twente.
Draagvlak
Het informeren van leraren noemt men in het regionale netwerk Twente een cruciale
voorwaarde om draagvlak te krijgen. Door de heroverweging en de veranderingen die
daarmee gepaard gingen, is dat bemoeilijkt. Dat Passend Onderwijs vervolgens door
de Tweede Kamer tot controversieel onderwerp is verklaard, heeft men als erg demotiverend ervaren. In het speciaal onderwijs heeft men het gevoel gekregen dat de van
oorsprong mooie ideeën grotendeels een bezuinigingsmaatregel zijn geworden.
In 2009 bestond er in het regionaal netwerk al een ouderklankbordgroep, bestaande
uit een buitenkring (deskundige en betrokken ouders) en een kerngroep die de buitenkring vertegenwoordigt. De kerngroep kan ideeën aan de stuurgroep voorleggen en de
uitvoering ervan volgen. De voorzitter van de kerngroep is ook lid van de stuurgroep.
Een van de taken van de oudergroep is het verbeteren van de communicatie tussen
ouders en leerkrachten. De stuurgroep en het regionale netwerk hadden voor ouders
een duidelijke meerwaarde, vooral vanwege contacten met het speciaal onderwijs, dat
regionaal georganiseerd is. Nu het regionale netwerk uiteenvalt, moet ouderbetrokkenheid op een lager niveau worden georganiseerd. Door de heroverwegingsbrief is
de positie van ouders verslechterd: ‘Er wordt met ouders gesold’. Als in Passend On-
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derwijs ouders als serieuze partner moeten worden meegenomen in de handelingsgerichte aanpak, dan moet dat ook gefaciliteerd worden, zo vindt men.
Continuüm van zorg
De betrokkenen verwachten dat het in Twente gaat lukken om het hele zorgaanbod te
regelen, zo thuisnabij als mogelijk is. Daarin is de afgelopen twee jaar geïnvesteerd
en daarvan is resultaat te zien. De afstemming tussen onderwijs en zorg moet per
subregio geregeld worden.
De relatie tussen primair en voortgezet onderwijs in het regionale netwerk gaf goede
mogelijkheden voor samenwerking, ook al werd deze samenwerking van bovenaf
opgelegd in de aanvragen voor de veldinitiatieven. Positieve gevolgen waren onder
meer een betere doorstroom van leerlingen van PO naar VO, warme overdracht en
meer gelegenheid voor doorgaande leerlijnen. Sinds de heroverwegingsbrief is de
‘knip’ tussen PO en VO weer een feit, en zijn PO en VO weer hun eigen koers gaan
varen, meer teruggetrokken op hun eigen terrein. Dat komt met name door de splitsing van de gelden.
Men is het erover eens dat de zorgplicht bij de besturen thuishoort. Nieuw is dat een
school die een aangemeld kind (gezien de zorgvraag) niet kan plaatsen, nu ook verplicht is om een passend arrangement te regelen. In dat arrangement zit zo nodig ook
afstemming met het SO. Dit wordt als een positief punt ervaren.
Eén loket / indicatiestelling
In 2009 w as een van de doelen van de stuurgroep het realiseren van één loket voor
centrale indicatiestelling zodat indicatiestelling op basis van huidige indicatiecriteria
kon vervallen. De kwestie van één loket op regionaal niveau is helemaal van de baan
sinds de heroverwegingsbrief. De één-loketgedachte wordt nu uitgewerkt op subregionaal niveau. Men streeft ernaar dat in elke subregio een kind kan worden aangemeld
op één plek, voor één aanvraag voor zorg én onderwijs, en met begeleiding door één
persoon. In de afbakening met de Centra voor Jeugd en Gezin zijn er grote verschillen
per subregio. Er zijn 14 lokale overheden bij betrokken en meer dan 14 CJG's. Men
verwacht dat de afstemming met al deze CJG's nog een hele klus zal zijn.
Conclusie
De heroverweging heeft grote gevolgen gehad voor het regionale netwerk Twente.
Het netwerk valt uiteen en de stuurgroep houdt op te bestaan. Passend onderwijs moet
verder vorm krijgen in samenwerkingsverbanden en subregio’s. Primair en voortgezet
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onderwijs varen weer hun eigen koers. Het werken aan draagvlak is bemoeilijkt.
Ouderbetrokkenheid moet op een lager niveau worden georganiseerd. Door het relatief grote aandeel zorgleerlingen maakt men zich zorgen over de aangekondigde
bezuinigingen en verevening. Het regionale loket Passend onderwijs is van de baan.
Wel streeft men nog naar subregionale loketten. Voor de regionale expertisecentra
betekent het uiteenvallen van het netwerk dat zij voortaan met veel meer partners
overleg moeten voeren.

9.10 Conclusies
Op het gebied van de regionale samenwerking waren de koploperregio’s van de eerste
tranche al in 2009 ver gevorderd. De heroverweging heeft voor tal van regionale
netwerken een negatieve uitwerking gehad. Het regionale netwerk Twente is uiteengevallen. In andere regio’s heerst onduidelijkheid over de vraag of alle deelnemers bij
het netwerk betrokken blijven. Het commitment van besturen staat onder druk. Het
verleggen van verantwoordelijkheden naar de samenwerkingsverbanden heeft vooral
negatieve gevolgen voor de REC’s, voor de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs en voor het organiseren van ouderbetrokkenheid. Onzekerheid leidt op
veel plaatsen tot stagnatie in de samenwerking.
De samenwerking met de gemeenten gaat niet overal goed en vertoont daar dan ook
weinig vooruitgang. Hier spelen vraagstukken van regie, verantwoordelijkheid, geld.
Het werken aan professionalisering in verband met Passend onderwijs gebeurt weinig
op het niveau van het regionale netwerk als geheel. In één van de regio’s, MiddenLimburg West, beschouwt men dit echter juist als speerpunt van het netwerk. Vaak
ligt de verantwoordelijkheid bij afzonderlijke samenwerkingsverbanden, bij de scholen of bij de leraren zelf en is de aanpak op regioniveau weinig structureel. Dat komt
onder meer doordat scholen verschillen wat betreft professionaliseringsbehoeften en
doordat het lastig is deskundigheidsvergroting centraal aan te sturen. In het primair
onderwijs gebeurt wel het nodige aan verhogen van professionalisering, vooral op het
gebied van handelingsgericht werken. Het voortgezet onderwijs is vrijwel overal een
knelpunt; er is nog geen antwoord gevonden op de vraag hoe daar de vakdocenten
kunnen worden bereikt. Hier is nog weinig sprake van vooruitgang.
De financiering is in veel regio’s een punt van zorg. De aangekondigde financiële
veranderingen leiden tot grote onzekerheid over wat men in de toekomst aan voorzieningen en activiteiten kan bekostigen. Sommigen geven weliswaar aan dat zij achter
het idee van budgetfinanciering staan, maar men voorziet problemen door bezuinigingen op het budget voor speciale onderwijsvoorzieningen (het limiteren van het
budget op het niveau van 2008 en het ingrijpen in de leerlinggebonden financiering),
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door plannen tot verevening van middelen en doordat financieringsstromen te versnipperd zijn. In sommige regio’s komen op financieel gebied diverse negatieve ontwikkelingen samen: verevening, krimp van het aantal leerlingen, teruggang in middelen voor achterstandenbestrijding door de herziene gewichtenregeling, mogelijk ook
bezuinigingen bij jeugdzorg en bij gemeenten.
Om het draagvlak in de scholen voor Passend onderwijs te vergroten, wordt in verschillende regio’s cofinanciering geboden aan projecten die vorm krijgen in en vanuit
de scholen. De ervaringen daarmee zijn positief. Ook is er in het afgelopen jaar in de
meeste regio’s geïnvesteerd in het organiseren van lerarenbetrokkenheid. Het verder
werken aan draagvlak heeft echter te lijden van de heroverweging. In sommige regio’s heeft men het werken aan draagvlak door de onzekerheid even stilgelegd, terwijl men in andere regio’s juist extra inspanningen levert om het draagvlak op peil te
krijgen. Los van de heroverweging is het organiseren van draagvlak vooral in het
voortgezet onderwijs een moeizaam karwei.
In zes van de acht regionale netwerken was een ouderklankbordgroep of vergelijkbare
oudervertegenwoordiging opgericht. In Almere is deze uit elkaar gevallen, terwijl in
Twente door het uiteenvallen van het regionale netwerk ouderbetrokkenheid op een
lager niveau opnieuw moet worden georganiseerd.
In het afgelopen jaar is in vrijwel alle regio’s voortgebouwd aan het continuüm van
zorg, maar in veel van de regio’s is het zorgaanbod nog niet dekkend. Door de bezuinigingen voorziet men dat het gebruik maken van voorzieningen in andere regio’s in
de nabije toekomst op problemen zal gaan stuiten. In sommige regio’s is het onzeker
of opgezette nieuwe voorzieningen in de toekomst nog betaalbaar zullen zijn.
Het regionale loket Passend onderwijs is in de meerderheid van de koploperregio’s
van de eerste tranche nog niet als zodanig van start gegaan, maar er is wel gewerkt
aan de verdere vormgeving daarvan. In Midden-Limburg West fungeren twee dienstencentra als loket. In Noord-Limburg is er een PO- en een VO-loket. In Eemland
werkt een zorgplatform als ‘loket’ en het Reformatorisch verband beschikt over een
loket in één van de subregio’s. In twee regio’s wil men komend schooljaar met het
loket starten. In Twente heeft men de ontwikkeling van een regionaal loket stopgezet
na de heroverweging. De heroverweging heeft in alle regio’s tot onzekerheid en vertraging geleid. Ook over de toekomstige opzet van de indicatiestelling bestaat onzekerheid. Integraal indiceren is nog overal een ver weg liggend perspectief. In sommige regio’s is de inbreng van Bureau Jeugdzorg een punt van zorg
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10 Conclusies en discussie

10.1 Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd om de volgende onderzoeksvragen van de ECPO te beantwoorden:
1. Welke vorderingen zijn er in de eerste groep koploperregio’s gemaakt op de door
de ECPO onderscheiden thema’s in de periode januari 2009 – januari 2010 e n
welke knelpunten doen zich daarbij voor?
2. Wat is de beginsituatie in de tweede groep koplopers op de door de ECPO onderscheiden thema’s en welke knelpunten doen zich daarbij voor?
3. Welke consequenties heeft de heroverweging van het beleid voor de uitvoering
van de plannen van de beide groepen koploperregio’s?
In de loop van het onderzoek bleek dat deze vragen moeilijk los van elkaar te beantwoorden zijn. Het onderwerp ‘heroverweging’ was in de gevoerde gesprekken zeer
dominant aanwezig, omdat men in alle onderzochte regio’s nog worstelde met de
vraag wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor de ontwikkeling van de regio en de
uitvoering van de plannen. Vragen naar de bestaande stand van zaken leverden vaak
meteen bespiegelingen over de heroverweging op. Eventuele knelpunten werden
eveneens vaak direct verbonden met een toekomstige situatie ná de heroverweging.
Verder bleek dat het niet eenvoudig was om de eerste en de tweede groep koplopers
goed van elkaar te onderscheiden. In de tweede tranche bevinden zich veel regio’s die
weliswaar pas in 2009 een beschikking hebben gekregen als veldinitiatief, maar vaak
al een langere voorgeschiedenis hebben op het gebied van regionale samenwerking
rond zorgleerlingen. Daardoor was ‘de beginsituatie’ in de tweede tranche koplopers
vaak niet zo verschillend van de ‘vorderingen’ in de eerste tranche koplopers. De
overeenkomsten in ontwikkeling en in verwachtingen over de toekomst bleken tussen
de regio’s uit beide tranches veel groter dan de verschillen, en binnen beide groepen
koplopers was er bovendien sprake van een behoorlijke onderlinge variatie.
Om deze redenen presenteren we in dit afsluitende hoofdstuk de onderzoeksresultaten
naar thema, en niet naar onderzoeksvraag. Voor elk thema geven we de voornaamste
resultaten van het onderzoek weer, gebaseerd op de gegevens uit alle onderzochte
regio’s gezamenlijk. Daarbij wordt de vraag naar de consequenties van de heroverweging steeds meteen meegenomen. Om tevens recht te doen aan de bijzondere positie van de eerste tranche koplopers, geven we op basis van de resultaten van hoofd-
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stuk 9 bij elk thema bovendien kort aan in welke mate er bij deze groep koplopers
sprake is geweest van vooruitgang (of gebrek daaraan) in het afgelopen jaar.
Het hoofdstuk is verdeeld in twee delen. In 10.2 vatten we per thema de onderzoeksresultaten samen. In 10.3 formuleren we een aantal slotconclusies. Deze laatste paragraaf bevat meer interpretatie van de resultaten van de kant van de onderzoekers.

10.2 Conclusies
10.2.1 Regionale samenwerking
Het onderzoek heeft betrekking op acht koploperregio’s van de eerste tranche en 17
van de tweede tranche. In een regionaal netwerk participeren meestal één samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, twee of dri e samenwerkingsverbanden
primair onderwijs, cluster 2, 3 en 4 van het speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg.
Daarnaast kan met tal van andere partijen worden samengewerkt. Een kwart van de
regionale netwerken is onderverdeeld in subregio’s, in aantal variërend van drie tot
zeven. Aan het hoofd van een regionaal netwerk staat meestal een regiegroep of
stuurgroep, waarin de besturen van de participerende organisaties zijn vertegenwoordigd. Daar worden de formele besluiten genomen. Twee regionale netwerken hebben
hun eigen bestuur. Het ontwikkelen van het beleid en het aansturen van de activiteiten
is meestal in handen van een projectgroep. In deze groep zitten doorgaans de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden en de Rec’s, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van andere participerende organisaties. Voor de inhoudelijke uitwerking van verschillende thema’s worden meestal werkgroepen ingesteld, die aan de
projectgroep rapporteren.
Het doel van de regionale netwerken is het realiseren van een onderwijscontinuüm dat
is gericht op het bieden van Passend onderwijs aan alle leerlingen. Vaak wordt aangegeven dat ernaar wordt gestreefd dat onderwijs en ondersteuning zoveel mogelijk
‘thuisnabij’ worden geboden, met de kanttekening dat er naast het regulier onderwijs
altijd behoefte zal blijven aan speciale voorzieningen. Wat de doelen betreft, worden
vaak ook samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen, harmonisatie van indicatiestelling en betere ondersteuning aan ouders genoemd. De overgrote meerderheid
van de deelnemers aan de gesprekken geeft in de voorgelegde checklist aan dat er in
het regionale netwerk duidelijke doelen zijn afgesproken wat Passend onderwijs
betreft. Een ruime meerderheid vindt ook dat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft. Over het bestaan van een duidelijke visie op Passend onderwijs in het
netwerk is men minder uitgesproken. Twee derde is van mening dat dit enigszins het
geval is.
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Kenmerken van succesvolle regionale netwerken die uit de gesprekken naar voren
komen, zijn korte lijnen tussen de partners, een heldere structuur, een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, partners die elkaar niet als concurrenten
zien, die vertrouwen in elkaar hebben en bereid zijn om samen zaken te organiseren
en het van meet af aan betrekken van het werkveld bij de ontwikkeling van Passend
onderwijs.
De heroverweging heeft er in de koploperregio’s toe geleid dat één van de regionale
netwerken, het netwerk Twente, uiteen is gevallen. De regierol is bij de samenwerkingsverbanden gelegd en de regionale stuurgroep is opgeheven. In een andere regio,
Duin- en Bollenstreek, is het netwerk qua activiteiten grotendeels gesplitst in primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. In verschillende regio’s gaat
men zich heroriënteren en bestaat de kans dat besturen uit het netwerk stappen. Wat
er precies gaat gebeuren, is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de bekostiging, die op dit moment nog niet helder zijn. Enkelen vinden het positief dat de rol
van de samenwerkingsverbanden groter wordt, maar er wordt door schoolbestuurders
op gewezen dat de samenwerkingsverbanden onvoldoende sturingsmogelijkheden
hebben, terwijl ze wel de bijbehorende verantwoordelijkheden krijgen. In een aantal
regio’s ervaart men het als negatief dat in de heroverweging de verplichte samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs is losgelaten. Dit zou weer een muur
tussen beide sectoren creëren.
Gemeenten zijn regievoerders en deelverantwoordelijken op terreinen die Passend
onderwijs en de ondersteuning daarbij raken, zoals de leerplicht, de voor- en vroegschoolse educatie, jeugdgezondheidszorg en (school)maatschappelijk werk. Tot de
taken van de gemeenten behoort ook de inrichting van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), dat laagdrempelige ondersteuning aan ouders en jongeren moet bieden
bij opvoeden en opgroeien. Onderwijs en gemeenten moeten samen werken aan de
Lokale Educatieve Agenda (LEA). Daarin wordt bijvoorbeeld overlegd over het voorschoolse traject, schakelklassen en zorg- en adviesteams. Het aantal gemeenten
waarmee de regionale netwerken in de koploperregio’s te maken hebben, varieert van
één tot negentien. Dat regionale netwerken meestal met meer gemeenten te ma ken
hebben, wordt als complicerend aspect ervaren. Dit vraagt om extra overleg. Bovendien kunnen zowel het beleid als het tempo van de ontwikkelingen van gemeente tot
gemeente verschillen. In een aantal regionale netwerken is men lovend over (een deel
van de) gemeenten waarmee men te maken heeft. Sommige gemeenten nemen actief
deel aan de ontwikkelingen rond Passend onderwijs en ondersteunen deze. Er zijn
echter ook klachten, over gemeenten die hun regierol niet uitoefenen of over gemeenten die juist wel de regie willen hebben, bijvoorbeeld over de zorg- en adviesteams.
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Eerste tranche koplopers
Op het gebied van de regionale samenwerking waren de koploperregio’s van de eerste
tranche al in 2009 ver gevorderd. De heroverweging heeft echter ook voor deze groep
netwerken een negatieve uitwerking gehad. Het regionale netwerk Twente is uiteengevallen. In andere regio’s heerst onduidelijkheid over de vraag of alle deelnemers bij
het netwerk betrokken blijven. Het commitment van besturen staat onder druk. Het
verleggen van verantwoordelijkheden naar de samenwerkingsverbanden lijkt vooral
negatieve gevolgen te gaan hebben voor de REC’s, voor de samenwerking tussen
primair en voortgezet onderwijs en voor het organiseren van ouderbetrokkenheid.

10.2.2 Condities voor Passend onderwijs
Deskundigheidsbevordering is een belangrijke voorwaarde voor Passend onderwijs.
Een deel van de regio’s verkeert op dit gebied nog in de inventarisatiefase. Scholing
in het primair onderwijs op dit terrein staat vaak in het teken van het invoeren van de
‘1-zorgroute’ en/of op het versterken van de vaardigheden in handelingsgericht werken. Het algemene beeld is dat het voortgezet onderwijs minder ver is dan het primair
onderwijs qua competenties en deskundigheidsbevordering rond Passend onderwijs.
Op veel plaatsen vervullen ambulante begeleiders een belangrijke functie bij het
werken aan de competenties. Naar aanleiding van de heroverweging wordt in een
aantal gesprekken gesteld dat de noodzakelijke competenties en scholing ook afhankelijk zijn van het zorgprofiel van de desbetreffende school. Daarom wacht men die
profielen af, terwijl bij het ontwikkelen van de profielen meestal wordt gewacht op
het nog niet beschikbare landelijke referentiekader.
In twee regio’s worden zorgprofielen al genoemd als onderdeel van de meting van de
kwaliteit van het onderwijs in het netwerk. In verschillende regio’s worden ken- en
stuurgetallen over het gebruik van zorg door leerlingen verzameld. De manier waarop
dit gebeurt, laat echter nogal wat verschillen zien. Bovendien wordt ook hier soms het
ontbreken van het landelijke referentiekader aangevoerd als reden om nog geen kenen stuurgetallen te verzamelen. Een aantal deelnemers aan de gesprekken maakt kritische opmerkingen over de manier waarop de Inspectie van het onderwijs naar de
kwaliteit in de scholen kijkt. Daarbij zou meer rekening moeten worden gehouden
met de invloed van het aantal zorgleerlingen op de bereikte resultaten. Uit de bij de
gesprekken ingevulde checklists blijkt dat een derde van de deelnemers vindt dat er
voldoende instrumenten zijn om na te g aan of de doelen van het netwerk worden
bereikt. De helft vindt dat dit enigszins het geval is.
De financiering is een belangrijk punt van zorg sinds de heroverweging en de aangekondigde veranderingen in de bekostiging. De koploperregio’s kunnen in het kader
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van de veldinitiatieven en experimenten beschikken over aanvullende middelen. In
een aantal regio’s wordt een deel van deze middelen ingezet om projecten gericht op
de ontwikkeling van Passend onderwijs te ondersteunen die vanuit de scholen zijn
opgezet. Door de beleidswijziging ontvangen de koploperregio’s met ingang van het
komende schooljaar minder middelen dan voorzien. Daarnaast is men allerminst te
spreken over het in de heroverwegingsbrief aangekondigde plan om het budget voor
speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering te limiteren op het niveau van
2008. Dit naast het verlagen van het bedrag aan leerlinggebonden financiering per
leerling in het speciaal basisonderwijs. In het speciaal onderwijs verwacht men grote
gevolgen van deze voorgenomen bezuinigingen, met name voor de ambulante diensten, maar ook voor de mogelijkheden om leerlingen in het speciaal onderwijs te
plaatsen. Sommigen voorzien een toename van wachtlijsten en van het aantal thuiszitters. Een aantal vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden geeft aan wel
mogelijkheden te zien in budgetfinanciering, mits het budget hoog genoeg is. In een
aantal regio’s maakt men zich grote zorgen over de effecten van de voorgenomen
verevening van middelen. Men verwacht dat dit aanzienlijke consequenties zal hebben voor regio’s waar het aandeel zorgleerlingen relatief hoog is, bijvoorbeeld doordat het speciaal onderwijs veel leerlingen uit een andere regio telt.
Er wordt ook op gewezen dat Passend onderwijs onderdeel is van verschillende geldstromen. Zo kunnen ook gewichtengelden en extra gelden voor bepaalde postcodegebieden (impulsgebieden) ten goede komen aan Passend onderwijs. In een aantal regio’s is men van mening dat er in de bekostiging onvoldoende rekening wordt gehouden met de problematiek van autochtone achterstandsgroepen, zowel op het
gebied van onderwijs (mede door de herziene gewichtenregeling) als op het gebied
van (jeugd)zorg. Daarnaast worden negatieve effecten op de ontwikkeling van Passend onderwijs voorzien van te verwachten bezuinigingen op de jeugdzorg en van
bezuinigingen bij gemeenten.
Eerste tranche koplopers
Het werken aan professionalisering was bij de eerste groep koplopers al in het vorige
jaar een belangrijk aandachtspunt, en is dat nog steeds. Een sterke centrale regie
daarop is echter slechts bij een enkele regio te vinden. Dat komt onder meer doordat
scholen verschillen wat betreft professionaliseringsbehoeften en doordat het lastig is
deskundigheidsvergroting centraal aan te sturen. In het primair onderwijs gebeurt wel
het nodige aan professionalisering, vooral op het gebied van handelingsgericht werken. In het voortgezet onderwijs is dit vrijwel overal een knelpunt; er is nog geen
antwoord gevonden op de vraag hoe daar de vakdocenten kunnen worden bereikt.
Hier is nog weinig sprake van vooruitgang.
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Op het gebied van financieringssystematiek zijn geen specifieke vorderingen vastgesteld. Men maakt zich in de eerste tranche koplopers net als in de tweede tranche
zorgen over de aangekondigde financiële veranderingen.

10.2.3 Draagvlak voor Passend onderwijs
Er wordt door de koplopers op tal van manieren gewerkt aan draagvlak voor Passend
onderwijs in de scholen. In zes regio’s is een klankbordgroep of platform voor leraren
ingesteld. Ook de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden en netwerken van
intern begeleiders en zorgcoördinatoren vervullen een belangrijke rol als intermediair
tussen de regionale netwerken en de scholen. Het is zaak schoolleiders en teamleden
bewust te maken van de voordelen van Passend onderwijs. Goede informatie is cruciaal om hen bij de ontwikkelingen te betrekken. Via websites, nieuwsbrieven, conferenties, informatiebijeenkomsten of studiedagen wordt hieraan gewerkt. In verschillende regionale netwerken kunnen scholen of schoolbesturen plannen indienen om
cofinanciering te krijgen voor projecten. Het gaat om initiatieven die vanuit de scholen komen om Passend onderwijs in de school te ontwikkelen. Hierdoor krijgt Passend onderwijs vorm op de werkvloer. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.
Stimuleringssubsidies zijn een goed instrument om de werkvloer uit te dagen, zo
wordt gesteld.
In het algemeen wordt geconcludeerd dat het draagvlak bij directies breder is dan bij
leraren en dat het primair onderwijs positiever denkt over Passend onderwijs dan het
voortgezet onderwijs, al treden hierbij wel aanzienlijke verschillen op. Sommigen
merken op dat Passend onderwijs, ondanks alle inspanningen, nog onvoldoende leeft
onder schoolleiders en nog minder onder leraren. Er wordt over geklaagd dat het goed
informeren van leraren erg is bemoeilijkt door de heroverweging. Eerder gegeven
informatie moest door de heroverwegingsbrief worden bijgesteld. In enkele regio’s
zijn de activiteiten gestopt die waren gericht op het informeren van het personeel over
Passend onderwijs. Eerst moeten de plannen van de overheid concreet worden. Velen
overzien de consequenties niet. De een verwacht dat Passend onderwijs een taakverzwaring inhoudt, zonder dat daar extra ondersteuning of kleinere klassen tegenover
staan, terwijl een ander door de heroverweging denkt dat Passend onderwijs ‘wel
overwaait’. Anderen stellen dat het basisonderwijs, dankzij ‘Weer Samen Naar
School’, al duidelijk gericht is op het geven van onderwijs aan leerlingen die extra
zorg nodig hebben. Leraren in het voortgezet onderwijs, met name in havo en vwo,
zouden veel minder gericht zijn op het bieden van zorg aan leerlingen.
In minder dan de helft van de regionale netwerken is een ouderplatform of vergelijkbaar orgaan gerealiseerd. Deze oudervertegenwoordigingen hebben een klankbord130

functie en een adviserende functie. Doorgaans verwijzen de betrokkenen in de regio’s
waar nog geen duidelijke oudervertegenwoordiging is ingesteld, naar de bestaande
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, die de belangen van ouders moeten
behartigen. In enkele regio’s wordt nog nagedacht over de manier waarop men ouders
kan betrekken bij de ontwikkeling van Passend onderwijs. In andere regionale netwerken bestaan plannen om over niet al te lange tijd een vertegenwoordiging van
ouders in verband met Passend onderwijs op te richten. Er komen verschillende geluiden uit de netwerken over de ervaringen die men heeft met ouders. Sommigen zijn
positief over de inbreng van de ouders. Anderen wijzen op tegengestelde belangen
van ouders van zorgleerlingen en ouders van leerlingen die geen specifieke zorg
nodig hebben. Persoonlijke betrokkenheid van ouders bij hun eigen kind wordt soms
een barrière genoemd om ouders een stem te geven op een meer structureel niveau.
Ook wordt gesteld dat Passend onderwijs zo complex en ondoorzichtig is, dat ervaringsdeskundigheid alleen niet genoeg is. Bovendien wordt erop gewezen dat het ook
op andere, minder complexe, terreinen al moeilijk is om ouderbetrokkenheid te organiseren. Er wordt aangegeven dat de ideeën van ouders over Passend onderwijs uiteenlopen. Ouders van leerlingen die geen extra zorg nodig hebben, kunnen Passend
onderwijs zien als een bedreiging voor hun eigen kind. Sommige ouders van kinderen
zonder beperkingen kiezen niet graag voor een school met veel zorgleerlingen, uit
angst dat hun eigen kind aandacht tekort zal komen. Veel ouders zijn ook nog niet op
de hoogte van wat Passend onderwijs inhoudt. Ook in de netwerken waar ouders zijn
vertegenwoordigd, zijn niet overal afspraken gemaakt over de terugkoppeling naar de
ouders. Waar de informatievoorziening aan ouders wel is geregeld, verloopt deze
vaak via de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, waardoor buiten het zicht
van de werkgroepen of platforms valt welke informatie de ouders daadwerkelijk
bereikt.
De heroverweging heeft in een aantal koploperregio’s geleid tot veranderingen in de
activiteiten rond ouderparticipatie, zoals het verschuiven van de verantwoordelijkheid
daarvoor van het regionale netwerk naar de samenwerkingsverbanden en het stagneren van activiteiten, in afwachting van meer duidelijkheid over het beleid en de activiteiten in het regionale netwerk. In een aantal gesprekken wordt gesteld dat de rol van
de ouder is gemarginaliseerd door de heroverweging. De medezeggenschapsraden
moeten weliswaar gaan instemmen met de zorgprofielen van de scholen, maar daarin
hebben naast de ouders ook het personeel van de school een stem. Daarmee dreigen
kwesties rond Passend onderwijs ondergesneeuwd te raken in algemene belangen.
Bovendien vreest men dat ouders in de medezeggenschapsraad door de complexiteit
van de materie onvoldoende inbreng zullen hebben in de besluitvorming. Ook wordt
verwacht dat ouders in de toekomst minder inbreng zullen hebben in de schoolkeuze.
Als scholen zich gaan specialiseren op bepaalde typen problematiek, kan dat de keuzemogelijkheden van ouders beperken. Bovendien kunnen samenwerkingsverbanden
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gaan bepalen waar de leerling Passend onderwijs kan krijgen. Een aandachtspunt dat
ook wordt genoemd, is het risico dat er verschillen tussen regio’s gaan ontstaan in het
aanbod aan Passend onderwijs aan zorgleerlingen. Naast de voorziene verslechtering
van de positie van ouders door de (herziene) plannen voor Passend onderwijs, is er al
een groep ouders waarvan de positie is verslechterd door de pakketmaatregel in het
kader van de AWBZ, waardoor zij het persoonsgebonden budget voor hun kind kwijtraken.
Eerste tranche koplopers
Vergeleken met de stand van zaken zoals opgemaakt in het eerste onderzoeksrapport
van het IVA zijn er bij de eerste tranche koplopers duidelijke vorderingen zichtbaar
wat betreft draagvlakmaatregelen. Dat komt vooral door het met subsidie uit middelen van het veldinitiatief opstarten van projecten waarin Passend onderwijs vorm
krijgt in de scholen. Er zijn bovendien meer dan voorheen leraren- en ouderplatforms
gevormd en er is meer gedaan aan informatievoorziening. Met name het organiseren
van vertegenwoordiging van ouders blijft volgens de sleutelpersonen in de regio’s
echter een lastig punt.

10.2.4 Continuüm van zorg
In de omschrijvingen van het continuüm van zorg die worden gegeven, wordt vaak
verwezen naar een dekkend en flexibel aanbod aan onderwijsvoorzieningen of combinaties van onderwijs en zorg, die zoveel mogelijk thuisnabij, in het regulier onderwijs, worden gerealiseerd. In enkele omschrijvingen wordt hierbij tevens de verbinding gelegd met d e inzet van zorginstellingen. Sommigen wijzen op het belang van
betrokkenheid van het speciaal onderwijs bij het continuüm van zorg. Een belangrijke
vraag is wat er aan basiszorg van het regulier onderwijs kan worden verwacht en
wanneer het speciaal onderwijs in beeld komt. In dit verband wordt door sommigen
verwezen naar het – nog niet beschikbare – landelijke referentiekader en de daarvan
af te leiden zorgprofielen van scholen. Sommigen stellen dat zij door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen niet verwachten het beoogde continuüm van
zorg te kunnen verwezenlijken.
In veel koploperregio’s zijn aanvullende voorzieningen gecreëerd of wordt daaraan
gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn aparte groepen in het basisonderwijs (structuurgroepen voor leerlingen met autisme of klassen voor hoogbegaafden), gecombineerde
voorzieningen (bao, sbo en so in één gebouw), mogelijkheden voor crisis- of observatieplaatsing, ondersteuning voor leerlingen met autisme in havo/vwo en de mogelijkheid voor vso-leerlingen om een vmbo-diploma te halen (‘synthesegroepen’). In veel
regionale netwerken zijn subsidies verstrekt aan scholen om projecten uit te v oeren
132

die de ontwikkeling van Passend onderwijs ondersteunen en het zorgaanbod verbreden. Voorzieningen die men in sommige regio’s mist, zijn bijvoorbeeld een ‘timeoutvoorziening’ voor de basisschool, een voorziening in de regio voor cluster 1 of 2,
een voorziening op het grensvlak van cluster 3 en 4 (verstandelijke problematiek in
combinatie met gedragsproblemen) en voorzieningen voor hoogbegaafden.
De zorgplicht wordt opgevat als een plicht voor besturen van scholen om er in samenwerking met andere besturen voor te zorgen dat elke leerling een Passend onderwijsarrangement krijgt. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, is dat er
‘een gezamenlijk besef van zorgplicht’ is. Om dit te kunnen realiseren, hebben de
besturen behoefte aan de informatie over welke zorg scholen kunnen leveren, die in
de zorgprofielen wordt vastgelegd. Naar aanleiding van de heroverweging wordt erop
gewezen dat de besturen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van Passend onderwijs, terwijl de verantwoordelijkheid voor het toewijzen van (extra) middelen voor
zorg bij de samenwerkingsverbanden is neergelegd. Dat kan tot een spanningsveld
leiden. Ook wordt gesteld dat niet aan alle jongeren (passend) onderwijs geboden kan
worden. Voor sommige kinderen moet in samenwerking met zorginstellingen een
oplossing gevonden worden. Als bepaalde voorzieningen in een regio ontbreken, zijn
besturen bij het realiseren van zorgplicht afhankelijk van afspraken met een regio
waar deze voorzieningen wel aanwezig zijn. Er zijn signalen dat dit door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen (het limiteren van het budget en het verevenen van middelen) op problemen kan stuiten. In sommige regio’s wacht men het
landelijke referentiekader af voordat besluiten worden genomen over de zorgplicht.
Er zijn ook vragen rond zorgplicht bij scholen. Waar liggen de grenzen van wat de
school kan bieden? Als een school nu een bepaalde voorziening kan bieden, kan de
school deze dan altijd bieden? Wat gebeurt er bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs? Als het primair onderwijs een leerperspectief ontwikkelt, wordt dit
in het voortgezet dan weer losgelaten? Er is ook vrees voor concurrentie tussen scholen bij de ontwikkeling van zorgprofielen. Daardoor kan een school een specifiek
imago krijgen met aanzuigende werking bij ouders van zorgleerlingen. Een ander
punt is dat het voor ouders moeilijk te bepalen is in hoeverre een school passende
hulp kan bieden voor hun kind. Vanuit het speciaal onderwijs wordt de zorg geuit dat
scholen voor regulier onderwijs te lang proberen om leerlingen zelf op te vangen,
waardoor leerlingen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Een grotere diversiteit aan onderwijszorgarrangementen zou de keuzemogelijkheden
voor ouders en leerlingen moeten versterken, maar velen hebben twijfels over de
toekomstige keuzemogelijkheden van ouders. Als de zorgplicht bij de gezamenlijke
schoolbesturen ligt die samenwerken in een samenwerkingsverband, dan kan het zijn
dat vanuit het verband wordt gezegd waar plek voor het kind is. Het is dan de vraag
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of ouders het laatste woord hebben. Hun keuzevrijheid zal waarschijnlijk afnemen.
Het is ook de vraag of er bij bezuinigingen op het speciaal onderwijs voldoende keuzemogelijkheden blijven voor ouders die niet voor regulier onderwijs kiezen. Er worden ook twijfels geuit bij de geschillencommissie, die in de heroverwegingsbrief
wordt genoemd. Als een ouder zich ergens niet welkom voelt met het kind, dan zal
het gelijk halen via een geschillencommissie ook weinig uitrichten.
Eerste tranche koplopers
In het afgelopen jaar is in vrijwel alle koploperregio’s van de eerste tranche voortgebouwd aan het continuüm van zorg, maar in veel van de regio’s is het zorgaanbod nog
niet dekkend. Door de aangekondigde bezuinigingen voorziet men dat het gebruik
maken van voorzieningen in andere regio’s in de nabije toekomst op problemen zal
gaan stuiten. In sommige regio’s noemt men het onzeker of opgezette nieuwe voorzieningen in de toekomst nog betaalbaar zullen zijn.

10.2.5 Indicatiestelling en toewijzing van zorg
Eén van de onderdelen die in de oorspronkelijke plannen voor Passend onderwijs
hoge prioriteit kreeg, was de vorming van een gezamenlijk regionaal loket Passend
onderwijs. Dit zou de toegang tot de verschillende zorgaanbieders en de indicatiestelling en toewijzing van zorg en ondersteuning moeten vereenvoudigen. Door de heroverweging is dit loket echter uit de beleidsplannen geschrapt. Sommigen uiten in de
gesprekken hun verbazing hierover. In de helft van de koploperregio’s is een dergelijk loket operationeel of gaat het binnenkort van start. In elf regio’s werkt men nog
aan de ontwikkeling en gaat men daarmee door. Vaak wordt onderscheid gemaakt
tussen een loket voor het primair onderwijs en een loket voor het voortgezet onderwijs. Soms overweegt men een virtueel loket, dat een bundeling van diensten voor
zorgvragers vormt. Enkelen denken aan ‘de school als loket’, wat uiteraard afwijkt
van de oorspronkelijke gedachte van een regionaal loket. In het voortgezet onderwijs
is een zorg- en adviesteam (ZAT) in het algemeen de eerst aangewezen instantie om
vragen over zorgleerlingen te beantwoorden. Een doorverwijzing naar het regionale
loket komt dan pas later aan de orde. Door de momenteel heersende onduidelijkheid
over de toekomstige aanpak van de indicatiestelling wordt de uitwerking van de plannen rond het loket in sommige regio’s vertraagd. Verwachte bezuinigingen op de
jeugdzorg zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de deelname van jeugdzorg aan
het loket.
De nieuwe plannen van de overheid hebben tot onduidelijkheid geleid over de indicatiestelling en toewijzing van zorg. De samenwerkingsverbanden zullen hierbij een
grotere rol krijgen. In het algemeen onderschrijft men het idee om flexibel zorg toe te
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wijzen, met handelingsgericht werken als uitgangspunt, en af te stappen van de ‘slagboomdiagnostiek’. Er moet een helder traject voor zorgtoewijzing worden gerealiseerd. Momenteel is echter onduidelijk in hoeverre de budgetten voldoende zullen
zijn om de zorg die men nodig acht daadwerkelijk te verlenen. Doordat in de heroverweging de rol van de samenwerkingsverbanden is vergroot, bestaat de kans dat
de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) of h et zorg- en adviesteam (ZAT)
een belangrijke rol krijgt bij het toewijzen van zorg. Vanuit het speciaal onderwijs
wordt de vrees uitgesproken dat organen met onvoldoende deskundigheid zich met
het stellen van indicaties gaan bezighouden. Ook wordt erop gewezen dat de positie
van ouders zwakker wordt als vanuit de samenwerkingsverbanden flexibel zorg wordt
toegewezen. Bij een uniforme landelijke regeling weet men beter waar men aan toe is
en is de kans op verschillen tussen regio’s kleiner.
Naast het regionale loket Passend onderwijs ontstaan in de gemeenten Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG). In 2011 moet een landelijk dekkend netwerk van CJG’s gerealiseerd zijn. Samenwerking tussen Passend onderwijs en CJG is niet vanzelfsprekend.
Vaak vergt dit veel inspanning, met name in regionale netwerken die met veel gemeenten te maken hebben.
Volgens de deelnemers aan de gesprekken zijn er weinig thuiszitters in de aan het
onderzoek deelnemende regio’s. Voor crisisplaatsingen bestaan vaak afspraken. Ook
de wachtlijstproblematiek is doorgaans beperkt, al ontstaan hier en daar in de loop
van het schooljaar wel wachtlijsten voor cluster 4. In verband met de aangekondigde
bezuinigingen wordt gevreesd dat er in de toekomst meer thuiszitters en meer leerlingen op wachtlijsten zullen komen. Bij bezuinigingen op het speciaal onderwijs (door
het budget te begrenzen op het niveau van 2008) is de verwachting dat scholen voor
speciaal onderwijs minder leerlingen gaan toelaten. Sommige deelnemers aan de
gesprekken wijzen erop dat er scholen zijn die geen leerlingen uit een andere regio
meer toelaten, in verband met de komende verevening.
Eerste tranche koplopers
Het regionale loket Passend onderwijs is in de meerderheid van de koploperregio’s
van de eerste tranche nog niet als zodanig van start gegaan, maar er is wel gewerkt
aan de verdere vormgeving daarvan. In Midden-Limburg West fungeren twee dienstencentra als loket. In Noord-Limburg is er een PO- en een VO-loket. In Eemland
werkt een zorgplatform als ‘loket’ en het Reformatorisch verband beschikt over een
loket in één van de subregio’s. In twee regio’s wil men komend schooljaar met het
loket starten. In Twente heeft men de ontwikkeling van een regionaal loket stopgezet
na de heroverweging. De heroverweging heeft in alle regio’s tot onzekerheid en vertraging geleid. Ook over de toekomstige opzet van de indicatiestelling bestaat onzekerheid. Integraal indiceren is nog overal een ver weg liggend perspectief.
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10.2.6 Opvattingen in de scholen
Voor de ECPO was het om twee redenen belangrijk om zicht te krijgen op opvattingen over en kennis van Passend onderwijs in de scholen: als onderdeel van de implementatievraag én als onderdeel van de vraag naar de invloed van de heroverweging.
Er is daarom een internetenquête uitgezet bij scholen in de koploperregio’s. Het doel
was om een beeld te krijgen van de opvattingen over Passend onderwijs in het onderwijsveld, inclusief de ideeën en voorgestelde maatregelen sinds de heroverweging. Er
is onderscheid gemaakt naar schooltype (PO, VO, SO) en naar verschillende soorten
betrokkenen: schooldirecties, intern begeleiders of zorgcoördinatoren, leraren. De
respons op de enquête was vrij gering. De meeste vragenlijsten zijn afkomstig van het
regulier basisonderwijs. Ook het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs
zijn vrij goed vertegenwoordigd. De respons in het voortgezet onderwijs is zeer laag,
dat geldt met name voor vmbo zonder lwoo en havo/vwo. Scholen voor praktijkonderwijs hebben nog relatief vaak de vragenlijst ingevuld.
Het algemene beeld dat uit de enquête naar voren komt is zeker niet negatief, vanuit
een oogpunt van draagvlak voor Passend onderwijs. Men is redelijk op de hoogte van
het beleid, zowel landelijk als regionaal, al geldt dit laatste niet voor de leraren. Men
voelt zich ook redelijk geïnformeerd en betrokken, vooral in het basisonderwijs, het
speciaal onderwijs en de ‘zorg’scholen in het voortgezet onderwijs. Er worden echter
weinig landelijke bijeenkomsten bezocht, er wordt weinig deelgenomen aan bovenschoolse activiteiten en de mate waarin leraren worden geïnformeerd over en betrokken bij Passend onderwijs beoordeelt men als onvoldoende.
De meervoudige doelen van Passend onderwijs worden onderkend. Het meest ‘Passend onderwijs’ vindt men de doelen ‘Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen zijn
die thuis zitten’, ‘Moet er voor zorgen dat leraren betere ondersteuning krijgen bij
lesgeven aan zorgleerlingen’, ‘Moet het aanbod aan voorzieningen voor zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden’ en ‘Moet er voor zorgen dat scholen beter definiëren welke zorgleerlingen ze wel en niet aankunnen’. Leraren denken meer dan de directies
dat Passend onderwijs er toe moet leiden dat leraren betere ondersteuning krijgen bij
het lesgeven en minder dat Passend onderwijs er toe moet leiden dat scholen hun
zorgcapaciteit beter definiëren.
De verwachtingen over wat Passend onderwijs kan opleveren zijn redelijk hoog. Men
verwacht winst op allerlei terrein: meer steun voor leraren in de klas, meer samenwerking tussen scholen en met jeugdzorg, betere hulp voor ouders, meer vormen van
hulp voor de leerlingen die nu nog tussen wal en schip vallen, betere deskundigheid
van leraren, beter zorgbeleid op scholen en heldere zorgprofielen. Relatief weinig
verwacht men dat Passend onderwijs er toe zal leiden dat er meer soorten onderwijs136

aanbod ontstaan en dat de bureaucratie bij verwijzingen gaat verminderen. Het valt op
dat leraren op veel van deze punten hogere verwachtingen hebben van Passend onderwijs dan directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren.
Er zijn enkele principes/maatregelen van Passend onderwijs waar men het in de scholen in hoge mate mee eens is. Dat zijn het opstellen van een zorgprofiel per school, de
gedachte dat scholen die de meeste zorg verlenen de meeste middelen moeten krijgen,
de verplichting tot samenwerking tussen schoolbesturen om een dekkend zorgaanbod
te krijgen, het voortbestaan van het speciaal onderwijs en (hoogste score!) het opstellen van landelijke richtlijnen voor wat van scholen verwacht mag worden aan zorg.
Relatief gezien is er de minste steun voor de gedachte dat zorgleerlingen zoveel als
mogelijk naar gewone scholen moeten gaan (vooral in SO en VO), voor het afschaffen van de rugzak en voor het idee van budgetfinanciering (vast budget per regio).
Het idee dat Passend onderwijs een speeltje van managers is en leraren niets gaat
opleveren krijgt ook enige steun. Verder leeft de angst dat Passend onderwijs taakverzwaring voor leraren gaat betekenen redelijk sterk.
Directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren vinden dat vaardigheden van leraren verbeterd zouden kunnen worden, vooral op het gebied van omgaan met sociaalemotionele problemen en gedragsproblemen. In het SO vindt men verbetering van
vaardigheden van leraren over het algemeen minder nodig dan in de andere schoolsoorten; ook dit geldt vooral voor omgaan met sociaal-emotionele problemen en
gedragsproblemen. Leraren zelf beoordelen hun vaardigheden in omgaan met
zorgleerlingen en omgaan met verschillen vrij positief (‘voldoende’). Dat geldt echter
in iets mindere mate voor omgaan met gedragsproblemen en het stellen van een diagnose. Verder vinden leraren dat ze niet zo vaardig zijn in het lesgeven aan leerlingen
met lichamelijke handicaps. Zoals te verwachten was, oordelen leraren in SBO, SO
en ‘VO-zorg’-scholen bij de meeste punten positiever over hun vaardigheden op dit
gebied dan leraren uit het regulier onderwijs.

10.3 Tot slot
In deze laatste paragraaf presenteren we enkele korte slotconclusies op de hoofdpunten van het onderzoek. We concentreren ons daarbij op de gevolgen van de heroverweging.
Stagnatie
De heroverweging van het beleid Passend onderwijs heeft voor de koploperregio’s
geleid tot onbegrip en onzekerheid, in een aantal gevallen tot herbezinning en in één
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geval tot het uiteenvallen van het regionale netwerk. Men heeft het gevoel dat een
deel van de geleverde inspanningen vergeefs is geweest. De overheersende mening
bij de koplopers is dat er is ingegrepen op het moment waarop in de eigen regio de
basis was gelegd om Passend onderwijs vorm te geven in de scholen. Men is zich
vervolgens afwachtend gaan opstellen. Per saldo leidt dit tot stilstand, in plaats van de
versnelling die met de heroverweging was beoogd.
Grotere complexiteit, meer overleg
Voor een deel van de betrokkenen, zoals de regionale expertisecentra en zorginstellingen, leidt de heroverweging tot meer complexiteit, aangezien voortaan afspraken
moeten worden gemaakt met afzonderlijke samenwerkingsverbanden in plaats van
met regionale netwerken. Bovendien zullen primair en voortgezet onderwijs voortaan
weer hun eigen weg gaan. Dit betekent dat er tussen partners weer nieuw of meer
overleg zal moeten worden gevoerd.
Bevoegdheden en sturing
In de heroverweging is gekozen voor terugkeer naar een regiefunctie van de afzonderlijke samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Over
de vraag of de samenwerkingsverbanden deze verantwoordelijkheid kunnen waarmaken wordt verschillend gedacht. Vooral vertegenwoordigers van schoolbesturen hebben daarover hun twijfels. Er dreigt een oud probleem uit het Weer Samen Naar
School beleid terug te keren, namelijk dat samenwerkingsverbanden geen sturingsmacht hebben en geen (wettelijke) bevoegdheden (zie Meijer, 2004). Co mplicerend
hierbij is dat in de nieuwe voorstellen de zorgplicht voor passend onderwijs bij
schoolbesturen ligt, maar de sturingsmogelijkheden (toewijzing van middelen) bij de
samenwerkingsverbanden. Verder kunnen besturen hun zorgplicht alleen waarmaken
als ze samenwerken, bijvoorbeeld bij het creëren van nieuwe tussenvormen van zorg
of aanvullende voorzieningen in een regio. Ze hebben daarvoor de samenwerkingsverbanden nodig in verband met de financiering. Al met al moet de bestuurlijke situatie gekarakteriseerd worden als nog niet geheel helder.
Samenwerking tussen regio’s
Als bepaalde voorzieningen in een regio ontbreken, zijn besturen voor het realiseren
van hun zorgplicht afhankelijk van afspraken met een regio waar deze voorzieningen
wel aanwezig zijn. Er zijn signalen dat dit door de heroverweging en de aangekondigde bezuinigingen (het limiteren van het budget en het verevenen van middelen) op
problemen kan gaan stuiten.
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Samenwerking met gemeenten
De samenwerking met de gemeenten is complex en dat valt ook niet makkelijk op te
lossen. De terugkeer naar het niveau van de samenwerkingsverbanden zal hierin soms
een verbetering betekenen (het zal dan in het primair onderwijs minder vaak voorkomen dat men met meerdere gemeenten te maken heeft), maar soms een verslechtering
(meer regievoerders, dus nog meer overleg nodig, en minder coördinatie).
Deskundigheidsbevordering
Vergroten van de deskundigheid van leraren is een cruciale voorwaarde voor het
slagen van Passend onderwijs. Op dit gebied zijn er nog geen grote slagen gemaakt.
De heroverweging heeft ook hier voor stilstand gezorgd. De gedachte is dat er met
acties op het gebied van deskundigheidsbevordering moet worden aangesloten bij de
ontwikkeling richting zorgprofielen. Maar daarvoor wordt eerst gewacht op het referentiekader. Een ander knelpunt is dat men het moeilijk vindt om deskundigheidsbevordering centraal aan te sturen. Niettemin gebeurt er in het primair onderwijs wel het
een en ander, ook bovenschools georganiseerd. In het voortgezet onderwijs is dat veel
minder het geval. In het speciaal onderwijs vreest men vanwege de aangekondigde
bezuinigingen verlies van deskundigheid bij de ambulante begeleiders en daarmee
van mogelijkheden om de deskundigheid van leraren in het regulier onderwijs verder
te vergroten.
Meten en evalueren
Om te weten of met het beleid wordt bereikt wat is beoogd, is sturen/evalueren op
basis van heldere gegevens nodig. Daarvan is men zich in de koploperregio’s wel
bewust, maar het verzamelen van kengetallen en het organiseren van evaluatie heeft
nog maar weinig prioriteit. Er zijn nog onvoldoende instrumenten om na te gaan of de
doelen van het netwerk worden bereikt. Ook is er nog onvoldoende zicht op goede
indicatoren. Er zijn wel kritische geluiden over de manier waarop de inspectie naar
leeropbrengsten kijkt, men vraagt zich af of dat wel recht doet aan scholen die proberen veel zorgleerlingen op te vangen. Alternatieve manieren van opbrengsten meten
zijn echter niet geformuleerd. De vraag is of men op dit gebied in de regio’s wel over
voldoende deskundigheid beschikt. Handreikingen lijken gewenst, zowel wat betreft
aanwijzingen voor te bereiken effecten (wat moet de opbrengst van Passend onderwijs zijn?) als wat betreft mogelijke werkwijzen en instrumenten om de benodigde
gegevens te verzamelen.
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De financiële aanpassingen en hun gevolgen
De financiële consequenties van de heroverweging hebben overal tot zorg en/of verontwaardiging geleid. Er zijn allerlei voorspellingen gedaan over mogelijke negatieve
gevolgen: meer wachtlijsten, meer thuiszitters, minder bereidheid om zorgleerlingen
uit andere regio’s op te nemen in het speciaal onderwijs, niet kunnen realiseren van
een continuüm van zorg, minder mogelijkheden om aan deskundigheidsbevordering
en verbetering van zorgbeleid binnen scholen te werken. Het is moeilijk om na te
gaan of dit ook i nderdaad zal gebeuren. Waarschijnlijk zullen de effecten per regio
gaan verschillen, afhankelijk van de mogelijkheid om ook andere geldstromen te benutten voor de realisatie van Passend onderwijs (gemeentelijke subsidies, middelen
voor onderwijsachterstandenbestrijding). Ook in deze geldstromen zijn veranderingen
aan de orde, die voor regio’s heel verschillend kunnen uitwerken. Daarnaast speelt
financieel beleid/financiële deskundigheid van de belangrijke spelers bij Passend onderwijs een rol. Volgens de Algemene Onderwijsbond (Het Onderwijsblad, 4 september 2010) is er bij sommige REC’s en samenwerkingsverbanden sprake van ‘raadselachtige reserves’, doordat men soms grote financiële buffers heeft aangelegd om
mogelijke toekomstige risico’s op te vangen. Mogelijk liggen hier nog kansen om gewenst beleid ook onder een krapper financieel kader van de overheid toch te (blijven)
realiseren.
Voor de koploperregio’s betekent de heroverweging, naast de aangekondigde algemene bezuinigingen, dat de overheid is teruggekomen op financiële toezeggingen
voor de realisatie van het eigen plan. Dit heeft kwaad bloed gezet, betrokkenen uitspraken over ‘onbehoorlijk bestuur’ ontlokt en in gang gezette ontwikkelingen deels
gefrustreerd.
Dekkend zorgaanbod
Het realiseren van een dekkend zorgaanbod en een continuüm van zorg is niet eenvoudig. Er moet worden bepaald welke zorg in het regulier onderwijs kan worden
geboden, welke voorzieningen dichtbij moeten zijn en welke eventueel verder weg
kunnen zijn, wat de omvang van het speciaal onderwijs kan/moet zijn, hoe zorgzwaarte moet worden vastgesteld, en dergelijke. In de koploperregio’s is men met
deze kwesties bezig, maar definitieve antwoorden zijn er nog niet. Het loslaten van
regionale aansturing vormt hierbij een extra complicatie.
In de heroverweging zijn twee nieuwe instrumenten genoemd om te bevorderen dat er
een dekkend zorgaanbod komt in elke regio: de zorgprofielen en het landelijk referentiekader. Verondersteld wordt dat deze samen tot een dekkend zorgaanbod zullen
leiden. Of dat ook zal/kan gebeuren, is nog de vraag. Het is immers zeker niet op
voorhand zeker (of zelfs waarschijnlijk) dat het geheel aan zorgprofielen (door scholen autonoom opgesteld) tot een goed bij elkaar passend totaalaanbod van voorzie140

ningen gaat leiden. Bovendien bestaat het risico dat scholen met een bepaald zorgprofiel een aanzuigende werking krijgen op bepaalde groepen zorgleerlingen en daarmee
onaantrekkelijker worden voor niet-zorgleerlingen. Dit zal scholen mogelijk terughoudend maken bij het formuleren van hun profiel. Een ander risico is dat krimpende
scholen hun zorgprofiel juist rooskleuriger gaan voorstellen dan zij kunnen waarmaken, om leerlingen te trekken.
Indicering en zorgtoewijzing
Met de heroverweging is het regionale loket Passend onderwijs verdwenen uit de
plannen van de overheid. De één loket gedachte uit het begin van Passend onderwijs
was echter algemeen omarmd en in veel koploperregio’s is er in geïnvesteerd. Het
weer loslaten hiervan wordt niet begrepen en die keuze wordt niet gedeeld. In veel
regio’s wil men er mee doorgaan. In de doelstellingen van de plannen van de koplopers staat vaak harmonisatie van indicatiestelling. Dat wordt gevoeld als een urgente
opdracht, want men is algemeen van mening dat de huidige versnippering niet goed
is. De meeste regio’s werken aan het stroomlijnen van indicatieprocedures, waarbij
het regionale loket en trajectbegeleiders een ondersteunende functie zouden krijgen.
In het algemeen is men het wel eens met wat in de heroverwegingsbrief staat over
flexibel toewijzen van zorg en afstappen van ‘slagboomdiagnostiek’. Meer handelingsgericht werken bij toewijzing van zorg juicht men toe, maar er is nog allerminst
duidelijkheid over de rol van verschillende actoren (PCL, ZAT), over nieuwe procedures en over de vraag of indiceren en zorg toewijzen in de toekomst op voldoende
deskundige wijze zal gebeuren. Ook is er zorg over mogelijke verschillen in aanpak
tussen regio’s of samenwerkingsverbanden, met kans op rechtsongelijkheid voor
ouders.
Draagvlak in scholen
Op het gebied van het werken aan draagvlak in de scholen is wel vooruitgang geboekt. Dit met name in het primair onderwijs, mede dankzij netwerken van intern
begeleiders, nieuwsbrieven, conferenties en subsidies voor scholen om aan eigen
projecten te werken. Leraren worden hiermee echter nog te weinig bereikt, zo vinden
leraren ook zelf. Het draagvlak in het voortgezet onderwijs is zorgelijk.
De verwachtingen over Passend onderwijs bij leraren zijn zeker niet laag. Men hoopt
dat er een aantal verbeteringen uit zullen voortvloeien die ook voor de scholen belangrijk zijn en hen in staat zullen stellen een betere zorg te verlenen. Het lijkt, met
een voorbehoud voor het voortgezet onderwijs, mee te vallen met de veronderstelde
negatieve houding jegens Passend onderwijs bij leraren.
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Rol van de ouders
Er is enige, maar nog niet veel vooruitgang geboekt op het gebied van betrokkenheid
van ouders. Het realiseren van inspraak van ouders bij beleidskeuzes blijft erg moeizaam. Zowel de overheid als de schoolbesturen kijken hiervoor sterk naar de rol van
ouders in medezeggenschapsraden. Dat is echter een erg formele opstelling. Ouders
in medezeggenschapsraden hebben immers zelden een duidelijke achterban. Het is
ook de vraag wie vertegenwoordigd moet zijn: alleen ouders die affiniteit of ervaring
hebben met onderwijs aan zorgleerlingen, of juist ook de ouders die de niet-zorgleerlingen vertegenwoordigen? Die belangen lopen niet altijd parallel. Bovendien
vereist meedenken over Passend onderwijs op beleidsniveau wel erg veel deskundigheid. De gemiddelde ouder heeft er nog nooit van gehoord. De vraag is derhalve wat
de kwaliteit van de inbreng van ouders kan zijn. In de praktijk zal vertegenwoordiging in formele organen niet betekenen dat ouders daadwerkelijk een stem hebben.
Een ander aspect is het recht dat ouders kunnen doen gelden op bepaalde vormen van
hulp of op een plaatsing in een door hen gewenste onderwijsvoorziening. De heroverweging lijkt de positie van ouders op dit gebied (verder) te verzwakken. Immers,
geformaliseerde en landelijk bewaakte indicaties vervallen en mogelijk de kindgebonden ambulante begeleiding ook. De ruimte voor vrije schoolkeuze zal zeer afhangen van lokale afspraken, met mogelijk rechtsongelijkheid als gevolg.
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Bijlage 1 – Tabellen internetenquête, uitkomsten per item

Tabel 1a – Bekendheid met het beleid rond Passend onderwijs, gemiddelde score,
naar schooltype (1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

M

M

M

M

M

M

Ik weet wat de doelstellingen zijn van
Passend Onderwijs

2,93

3,00

2,92

2,70

2,17

2,90

Ik weet wat verstaan wordt onder zorgplicht
van schoolbesturen

2,94

3,00

2,93

2,83

2,67

2,92

Ik weet wie in onze regio de samenwerkingspartners zijn

2,75

2,84

2,90

2,56

2,78

2,76

Ik weet wie in onze regio de coördinatie
heeft over Passend Onderwijs

2,22

2,35

2,20

2,14

2,23

2,23

Ik weet wat in onze regio de doelen zijn

2,12

2,43

2,14

2,12

1,89

2,14

Ik weet welke activiteiten in onze regio
worden ondernomen

2,11

2,33

2,41

1,86

2,00

2,13

Ik weet wat bedoeld wordt met integraal
indiceren

2,03

2,27

2,57

2,05

1,91

2,10

Tabel 1b – Bekendheid met het beleid rond Passend onderwijs, gemiddelde score,
naar functie (1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoörd.

leraar

totaal

Ik weet wat de doelstellingen zijn van
Passend Onderwijs

2,99

3,00

2,68

2,90

Ik weet wat verstaan wordt onder zorgplicht
van schoolbesturen

3,00

2,95

2,79

2,92

Ik weet wie in onze regio de samenwerkingspartners zijn

2,98

2,93

2,32

2,76

Ik weet wie in onze regio de coördinatie
heeft over Passend Onderwijs

2,80

2,52

1,49

2,23

Ik weet wat in onze regio de doelen zijn

2,70

2,41

1,51

2,14

Ik weet welke activiteiten in onze regio
worden ondernomen

2,80

2,60

1,35

2,13

Ik weet wat bedoeld wordt met integraal
indiceren

2,68

2,41

1,40

2,10
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Tabel 2a – Informatie over/ deelname aan Passend onderwijs, gemiddelde score,
naar schooltype (1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
PO

SBO

SO

VOzorg

ov. VO

Totaal

Ik ben bekend met de website
.passendonderwijs.nl

1,81

2,65

2,55

1,90

1,50

1,94

Ik lees in vakbladen e.d. berichten over
Passend Onderwijs

2,73

2,83

2,75

2,13

2,00

2,67

Ik bezoek landelijke bijeenkomsten over
Passend Onderwijs/ik ben dat van plan

1,33

1,69

2,17

1,67

1,00

1,44

Ik word op de hoogte gehouden van ontwikkelingen Passend Onderwijs in onze
regio

2,57

2,92

2,74

2,24

2,00

2,57

In onze regio hebben wij een nieuwsbrief
Passend Onderwijs

1,87

2,20

1,89

1,94

1,71

1,90

In onze regio zijn/worden informatiebijeenkomsten over Passend Onderwijs
gehouden

2,54

2,59

2,57

2,26

2,27

2,52

Ik neem deel aan een of meer bovenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld overleg,
werkgroepen) die voor Passend Onderwijs
in onze regio plaatsvinden

1,48

1,67

2,04

1,74

1,92

1,58

Op onze school is Passend Onderwijs
regelmatig onderwerp van gesprek/overleg

2,28

2,79

2,70

2,50

1,67

2,36

Ik ben bezig met/betrokken bij activiteiten
Passend Onderwijs binnen onze school

2,13

2,33

2,28

1,83

1,80

2,14

Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het landelijk beleid

1,61

1,67

1,38

1,36

1,55

1,58

Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het beleid Passend Onderwijs in de regio

1,79

1,71

1,30

1,77

1,67

1,73

Ik vind dat de leraren genoeg betrokken
worden bij de invulling van Passend Onderwijs op deze school

1,84

1,59

1,60

1,50

1,25

1,76
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Tabel 2b – Informatie over/ deelname aan Passend onderwijs, gemiddelde score,
naar functie (1= nee; 2= een beetje; 3= ja)
directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoörd.

leraar

totaal

Ik ben bekend met de website
.passendonderwijs.nl

2,41

2,38

1,37

1,94

Ik lees in vakbladen e.d. berichten over
Passend Onderwijs

2,91

2,93

2,13

2,67

Ik bezoek landelijke bijeenkomsten over
Passend Onderwijs/ik ben dat van plan

1,78

1,60

1,13

1,44

Ik word op de hoogte gehouden van ontwikkelingen Passend Onderwijs in onze
regio

2,94

2,92

1,81

2,57

In onze regio hebben wij een nieuwsbrief
Passend Onderwijs

2,27

2,19

1,41

1,90

In onze regio zijn/worden informatiebijeenkomsten over Passend Onderwijs
gehouden

2,86

2,83

1,98

2,52

Ik neem deel aan een of meer bovenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld overleg,
werkgroepen) die voor Passend Onderwijs
in onze regio plaatsvinden

2,04

1,81

1,10

1,58

Op onze school is Passend Onderwijs
regelmatig onderwerp van gesprek/overleg

2,60

2,37

2,07

2,36

Ik ben bezig met/betrokken bij activiteiten
Passend Onderwijs binnen onze school

2,73

2,37

1,48

2,14

Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het landelijk beleid

1,86

1,56

1,34

1,58

Ik vind dat scholen/leraren genoeg informatie krijgen over het beleid Passend
Onderwijs in de regio

2,04

1,91

1,39

1,73

Ik vind dat de leraren genoeg betrokken
worden bij de invulling van Passend
Onderwijs op deze school

1,94

1,67

1,63

1,76
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Tabel 3a – Waargenomen doelen Passend onderwijs, gemiddelde score, naar schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal niet waar – helemaal waar)
Passend Onderwijs:

PO

SBO

SO

VO-zorg

ov. VO

Totaal

Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen
zijn die thuis zitten

4,03

4,40

4,43

3,92

3,85

4,08

Verplicht reguliere scholen om meer
zorgleerlingen dan nu op te vangen

3,18

3,37

3,30

3,17

3,58

3,22

Moet er voor zorgen dat leraren betere
ondersteuning krijgen bij lesgeven aan
zorgleerlingen

4,06

4,20

4,23

3,96

3,67

4,07

Moet het aanbod aan voorzieningen voor
zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden

4,11

4,23

4,17

3,88

3,92

4,10

Is er op gericht het speciaal onderwijs te
laten verdwijnen

2,02

2,31

1,53

2,08

2,23

2,02

Moet de procedures om een leerling naar
een speciale school te verwijzen vergemakkelijken

3,16

3,49

3,41

3,08

2,69

3,19

Geeft ouders van zorgleerlingen het recht
zelf te bepalen naar welke school hun kind
gaat

3,22

3,94

3,33

3,75

3,00

3,32

Moet er voor zorgen dat scholen beter
definiëren welke zorgleerlingen ze wel en
niet aankunnen

4,22

4,23

4,13

4,00

4,25

4,20

148

Tabel 3b – Waargenomen doelen Passend onderwijs, gemiddelde score, naar functie
(vijfpuntsschaal, helemaal niet waar – helemaal waar)
Passend Onderwijs:

directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoörd.

leraar

totaal

Moet er voor zorgen dat er geen leerlingen
zijn die thuis zitten

4,03

4,56

3,92

4,08

Verplicht reguliere scholen om meer
zorgleerlingen dan nu op te vangen

3,12

3,22

3,31

3,22

Moet er voor zorgen dat leraren betere
ondersteuning krijgen bij lesgeven aan
zorgleerlingen

3,91

4,13

4,19

4,07

Moet het aanbod aan voorzieningen voor
zorgleerlingen verbeteren/uitbreiden

3,97

4,16

4,20

4,10

Is er op gericht het speciaal onderwijs te
laten verdwijnen

1,93

1,96

2,13

2,02

Moet de procedures om een leerling naar een
speciale school te verwijzen vergemakkelijken

3,24

3,07

3,20

3,19

Geeft ouders van zorgleerlingen het recht
zelf te bepalen naar welke school hun kind
gaat

3,31

3,33

3,34

3,32

Moet er voor zorgen dat scholen beter
definiëren welke zorgleerlingen ze wel en
niet aankunnen

4,36

4,33

3,99

4,20
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Tabel 4a – Verwachtingen over opbrengsten van Passend onderwijs, gemiddelde
score, naar schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal eens)
Ik verwacht dat door Passend Onderwijs

PO

SBO

SO

de bureaucratie rond indicatie, verwijzing en
hulp voor zorgleerlingen zal verminderen

3,36

3,23

3,03

3,09

3,46

3,31

de verantwoordelijkheid voor plaatsing van
zorglln beter geregeld wordt

3,74

3,63

3,55

3,55

4,00

3,71

ouders van zorglln sneller en beter geholpen
worden een goede school voor hun kind te
vinden

3,78

3,77

3,38

3,59

4,23

3,75

de samenwerking tussen regulier onderwijs
en speciaal onderwijs zal verbeteren

3,73

3,74

3,97

3,82

3,69

3,75

de samenwerking tussen basis- en voortgezet
onderwijs zal verbeteren

3,42

3,43

3,55

3,68

3,54

3,45

de samenwerking met de jeugdzorg zal
verbeteren

3,56

3,69

3,38

3,41

3,77

3,55

er betere vormen van hulp komen voor
leerlingen die nu tussen wal en schip vallen

3,95

3,77

3,55

4,14

4,08

3,92

er meer soorten onderwijsaanbod ontstaan,
bijv. tussenvormen tussen regulier en speciaal onderwijs

3,14

3,43

2,93

3,50

3,08

3,17

er een eind gaat komen aan de wachtlijsten
voor speciaal (basis) onderwijs

3,36

3,20

2,93

3,45

3,08

3,30

de deskundigheid van leraren in het omgaan
met zorglln zal toenemen

3,90

3,57

3,48

3,82

4,00

3,83

er meer handen in de klas komen voor de
begeleiding van zorglln

3,48

3,20

3,21

3,77

3,46

3,45

leraren beter ondersteund/begeleid worden
bij het onderwijs aan zorgleerlingen

3,84

3,54

3,62

4,14

4,00

3,82

het zorgbeleid op onze school zal verbeteren

3,78

3,77

3,55

3,68

3,62

3,75

wij op onze school een helder zorgprofiel
gaan opstellen (beschrijving van wat de
school kan/niet kan m.b.t. zorgleerlingen)

4,15

4,00

4,14

4,00

4,08

4,12

de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen zal verbeteren

3,76

3,66

3,52

3,95

3,92

3,75
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VO-zorg ov. VO

Totaal

Tabel 4b – Verwachtingen over opbrengsten van Passend onderwijs, gemiddelde
score, naar functie (vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal eens)
Ik verwacht dat door Passend Onderwijs

directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoord.

leraar

Totaal

de bureaucratie rond indicatie, verwijzing en
hulp voor zorglln zal verminderen

3,09

3,44

3,45

3,31

de verantwoordelijkheid voor de plaatsing
van zorgleerlingen beter geregeld wordt

3,62

3,81

3,74

3,71

ouders van zorgleerlingen sneller en beter
geholpen worden een goede school voor hun
kind te vinden

3,58

3,74

3,91

3,75

de samenwerking tussen regulier onderwijs
en speciaal onderwijs zal verbeteren

3,74

3,61

3,84

3,75

de samenwerking tussen basis- en voortgezet
onderwijs zal verbeteren

3,37

3,41

3,53

3,45

de samenwerking met de jeugdzorg zal
verbeteren

3,45

3,56

3,65

3,55

er betere vormen van hulp komen voor
leerlingen die nu tussen wal en schip vallen

3,77

4,07

3,98

3,92

er meer soorten onderwijsaanbod ontstaan,
bijvoorbeeld tussenvormen tussen regulier
en speciaal onderwijs

3,14

3,33

3,13

3,17

er een eind gaat komen aan de wachtlijsten
voor speciaal (basis)onderwijs

2,97

3,35

3,58

3,30

de deskundigheid van leraren in het omgaan
met zorgleerlingen zal toenemen

3,69

3,94

3,91

3,83

er meer handen in de klas komen voor de
begeleiding van zorgleerlingen

3,02

3,52

3,80

3,45

leraren beter ondersteund/begeleid worden
bij het onderwijs aan zorgleerlingen

3,50

3,88

4,07

3,82

het zorgbeleid op onze school zal verbeteren

3,70

3,81

3,76

3,75

wij op onze school een helder zorgprofiel
gaan opstellen (zorgprofiel: beschrijving van
wat de school kan/niet kan wat betreft
onderwijs aan verschillende soorten
zorgleerlingen)

4,20

4,13

4,04

4,12

de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen zal verbeteren

3,62

3,75

3,86

3,75
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Tabel 5a – Mening over (maatregelen) Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal eens)
PO

SBO

SO

Meer (soorten) zorgleerlingen opvangen in
het regulier onderwijs is geen goed idee

3,50

3,46

3,29

3,95

4,33

3,53

Passend Onderwijs is een speeltje van
managers en bestuurders, leraren hebben er
weinig aan

3,15

3,49

3,11

3,05

3,67

3,19

Een zorgprofiel opstellen dat helder maakt
welke zorgleerlingen we wel en niet kunnen
opvangen vind ik nuttig

4,41

4,26

4,29

4,33

4,50

4,38

Schoolbesturen moeten de plicht krijgen een
passende plek te vinden voor elke leerling
die zich op een school van het bestuur
aanmeldt, op de eigen school/scholen of op
een school van een ander bestuur

3,71

4,23

3,82

3,76

3,75

3,77

Zorgleerlingen moeten zoveel als mogelijk
op gewone scholen onderwijs volgen

3,33

3,06

2,96

2,81

3,17

3,24

Passend Onderwijs gaat alleen maar meer
taakverzwaring voor leraren betekenen

3,70

3,80

3,64

3,71

3,58

3,70

Ouders van zorgleerlingen moeten zoveel
mogelijk vrij een school voor hun kind
kunnen kiezen

3,39

3,91

3,68

3,57

3,42

3,47

Het is een goed idee om de rugzak af te
schaffen en het geld te besteden aan
meer/betere ondersteuning van leraren die
zorgleerlingen in hun klas hebben

3,37

3,18

2,89

3,14

3,75

3,31

Passend Onderwijs gaat ons als school/mij
als leraar weinig opleveren

3,09

3,58

2,93

3,14

2,92

3,12

De centrale indicatiestelling van zorgleerlingen moet worden afgeschaft, samenwerkende scholen kunnen beter zelf de zorggelden
toewijzen

3,54

3,69

3,39

3,24

3,92

3,54

Scholen moeten zelf kunnen kiezen of ze
ambulante begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs willen of zelf (andere) begeleiding
willen organiseren

4,06

4,00

3,18

3,95

4,33

3,99

Scholen die de meeste zorg verlenen moeten
de meeste middelen krijgen

3,98

4,03

3,93

4,38

4,58

4,03

Schoolbesturen moeten verplicht samenwerken bij het realiseren van een dekkend
zorgaanbod in de regio

4,13

4,29

4,32

4,24

4,42

4,18

Speciaal onderwijs moet blijven bestaan

4,54

4,59

4,93

4,62

4,67

4,59

Het is een goed plan om landelijke richtlijnen te maken voor wat van scholen verwacht
mag worden aan zorg

4,00

4,06

4,41

4,24

4,17

4,06
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VO-zorg ov. VO

Totaal

PO

SBO

SO

VO-zorg ov. VO

Totaal

Scholen moeten zich verantwoorden over de
inzet van de zorgmiddelen aan ouders en
overheid

3,98

4,38

4,39

4,33

4,50

4,09

Er moet meer geld naar leraren in de klas
(bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsassistenten of een gespecialiseerde leraar)

4,70

4,71

4,61

4,43

4,58

4,67

Het is een goed idee om regio`s een vast
budget te geven dat ze volgens eigen beleid
mogen besteden aan een goed zorgaanbod,
in plaats van geld geven per zorgleerling

3,37

3,50

3,18

3,24

3,50

3,36

Tabel 5b – Mening over (maatregelen) Passend onderwijs, gemiddelde score, naar
functie (vijfpuntsschaal, helemaal oneens – helemaal eens)
directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoörd.

leraar

Totaal

Meer (soorten) zorgleerlingen opvangen in
het regulier onderwijs is geen goed idee

3,37

3,36

3,76

3,53

Passend Onderwijs is een speeltje van
managers en bestuurders, leraren hebben er
weinig aan

2,93

3,14

3,44

3,19

Een zorgprofiel opstellen dat helder maakt
welke zorgleerlingen we wel en niet kunnen
opvangen vind ik nuttig

4,38

4,42

4,36

4,38

Schoolbesturen moeten de plicht krijgen een
passende plek te vinden voor elke leerling
die zich op een school van het bestuur
aanmeldt, op de eigen school/scholen of op
een school van een ander bestuur

3,82

3,94

3,65

3,77

Zorgleerlingen moeten zoveel als mogelijk
op gewone scholen onderwijs volgen

3,39

3,39

3,04

3,24

Passend Onderwijs gaat alleen maar meer
taakverzwaring voor leraren betekenen

3,50

3,75

3,86

3,70

Ouders van zorgleerlingen moeten zoveel
mogelijk vrij een school voor hun kind
kunnen kiezen

3,50

3,55

3,41

3,47

Het is een goed idee om de rugzak af te
schaffen en het geld te besteden aan
meer/betere ondersteuning van leraren die
zorgleerlingen in hun klas hebben

3,32

3,41

3,26

3,31

Passend Onderwijs gaat ons als school/mij
als leraar weinig opleveren

3,02

3,07

3,24

3,12

De centrale indicatiestelling van zorgleerlingen moet worden afgeschaft, samenwerkende scholen kunnen beter zelf de zorggelden
toewijzen

3,36

3,88

3,54

3,54
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directeur/
locatieleider

intern
begeleider,
zorgcoörd.

leraar

Totaal

Scholen moeten zelf kunnen kiezen of ze
ambulante begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs willen of zelf (andere) begeleiding
willen organiseren

4,06

4,19

3,82

3,99

Scholen die de meeste zorg verlenen moeten
de meeste middelen krijgen

4,04

4,23

3,92

4,03

Schoolbesturen moeten verplicht samenwerken bij het realiseren van een dekkend
zorgaanbod in de regio

4,20

4,23

4,13

4,18

Speciaal onderwijs moet blijven bestaan

4,52

4,61

4,64

4,59

Het is een goed plan om landelijke richtlijnen te maken voor wat van scholen verwacht
mag worden aan zorg

3,93

4,10

4,15

4,06

Scholen moeten zich verantwoorden over de
inzet van de zorgmiddelen aan ouders en
overheid

4,11

4,16

4,04

4,09

Er moet meer geld naar leraren in de klas
(bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsassistenten of een gespecialiseerde leraar)

4,67

4,68

4,67

4,67

Het is een goed idee om regio`s een vast
budget te geven dat ze volgens eigen beleid
mogen besteden aan een goed zorgaanbod,
in plaats van geld geven per zorgleerling

3,30

3,46

3,37

3,36
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Tabel 6a – Oordeel over eigen vaardigheid in omgaan met zorgleerlingen, gemiddelde scoren leraren, naar schooltype (vijfpuntsschaal, helemaal oneens-helemaal eens)
Ik ben voldoende vaardig in

PO

SBO

SO

VO-zorg ov. VO

Totaal

het omgaan met sterk heterogene groepen

3,88

4,13

4,22

4,00

3,86

3,93

het verbeteren van de onderwijsprestaties
van achterstandsleerlingen

3,69

4,20

4,22

3,83

3,14

3,75

het geven van onderwijs aan leerlingen met
leerproblemen

3,93

4,40

4,22

4,00

3,14

3,96

het geven van onderwijs aan leerlingen met
sociaal-emotionele problemen

3,75

4,40

4,22

4,00

4,14

3,87

het geven van onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen

3,37

4,33

4,00

3,92

3,57

3,53

het geven van onderwijs aan leerlingen met
lichamelijke handicaps

2,75

2,73

3,67

2,92

3,43

2,83

Klassenmanagement

4,10

4,21

4,00

4,08

4,00

4,10

het signaleren van problematiek bij leerlingen

4,06

4,43

4,22

4,25

4,00

4,11

het stellen van een diagnose m.b.t. problematiek bij leerlingen

3,31

4,00

4,11

3,75

3,43

3,45

Tabel 6b – Oordeel directies en intern begeleiders/zorgcoördinatoren over gewenste
verbetering in vaardigheden leraren, gemiddelde score, naar schooltype(vijfpuntsschaal, helemaal oneens-helemaal eens)
Verbetering is wenselijk van:

PO

SBO

SO

VO-zorg ov. VO

totaal

omgaan met cognitieve problematiek

2,88

3,00

2,79

3,11

2,83

2,89

omgaan met sociaal-emotionele problematiek

3,51

3,17

2,68

3,56

3,67

3,40

omgaan met gedragsproblemen

3,86

3,39

2,63

3,67

4,17

3,68

Klassenmanagement

3,18

3,17

3,00

3,56

3,50

3,19

samenwerkend leren

3,21

3,50

3,16

3,78

2,83

3,25

omgaan met ouders van zorgleerlingen

3,23

2,83

2,58

3,22

3,00

3,11

omgaan met ouders van allochtone leerlingen

2,88

2,72

2,84

3,56

2,67

2,89
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Bijlage 2 – Deelnemers aan de gesprekken

Achterhoek-Oost:
T. Edelbroek
A. Kreunen
E. Simmering
W. van der Zanden

coördinator SWV-VO Oost-Achterhoek
coördinator SWV-PO Brevoordt
hoofd ambulante dienst SOTOG cluster 4
coördinator SWV-PO Lichtenvoorde; directeur St. Ludgerusschool

Almere:
A. Bosker
M. van Hees
R. Pet
M. Rutten
B. Vismans
S. Walstra

directeur/bestuurder stg. Gewoon Anders
voorzitter programmamanagement PaO Almere
dir. stg.Leerlingzorg Almere PO
projectleider Ouderparticipatie
alg. directeur stg. Leerlingzorg Almere VO
secretaris PaO/beleidsmedewerker

Apeldoorn:
S. Klomp
W. Nederlof
C. de Winter
L. Wortelboer

intakefunctionaris loket VO
projectleider
directeur SO; lid projectgroep en voorzitter werkgroep ambulante dienstverlening
directeur de Ambelt SO; lid projectgroep

Arnhem:
A. de Graaff
W. Habets
W. Ludeke

lid stuurgroep Regionaal Netwerk Arnhem
projectleider Regionaal Netwerk Arnhem
voorzitter College van Bestuur De Onderwijsspecialisten (cluster 3)

Doetinchem:
M. van Aalten
S. Bakker
L. Hatser
P. Heegsma
H. Loeffen
T. Spinhoven
F. de Vries
M. War

regio-coördinator dienst AB SOTOG-cluster 4
beleidsmedewerker cluster 2
project pao Stichting NON Vrijescholen Zutphen
projectleider en procesmanager
lid College van Bestuur
coördinator SWV Doetinchem PO
voorzitter college van Bestuur
teamleider AB cluster 3
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Duin- en Bollenstreek:
B. Wiggers
J. Duivenvoorden
C. Pera

directeur SWV VO Duin- en Bollenstreek/ projectleider passend onderwijs
zorgmanager SWV WSNS KRV
Alg.dir. ZML De Duinpierer/Het Duin (cluster 3)

Eemland:
L. Bras
H. Dijkstra
P. Immerzeel
J. de Jong
M. van der Plas
R. Poortstra

directeur SWV-PO NIS; lid projectgroep
beleidsmedewerker REC3; lid projectgroep
zorgmanager zorgfederatie Kompas
directeur SWV-PO PC Eemland; lid Projectgroep
Projectleider passend onderwijs Eemland; beleidsmedewerker REC-4
projectleider passend onderwijs en directeur SWV-VO

Gelderse Vallei:
J.W. Beelen
E. Beemer
J. van Broekhoven
K. Hiemstra
W. Jansen
C. Koster
L. Westenberg

directeur Dienst Ambulante Begeleiding Midden Nederland cluster 4
directeur SWV Veenendaal
coördinator WSNS PO Arnhem Noord
projectleider passend onderwijs Gelderse Vallei
beleidsmedewerker 'De Onderwijsspecialisten' cluster 3
zorgtrajectbemiddelaar SWV Veenendaal
zorgcoördinator SWV VeluweRijnVallei

Gorinchem:
M. Dekkers
P. Franke
A. Krielaart
A. Troost
Piet Vogel

manager REC cl. 3+4
coördinator/directeur SWV VO 41.1
project manager Passend Onderwijs
coördinator
coördinator SWV PO

Groningen NOW:
S. Amels-de Vries
M. Bouma
J. Hansen
J. Jonker
J. Roffel
S. van der Wal

coördinator SWV 2.06
ambtelijk secretaris RNPO NOWG
alg.dir. PO + bestuurslid RN.NOWG
bestuurssecretaris RENN4
dir. RSNOWG secr. RNPONOWG
voorzitter

Lelystad:
M. van AmerongenRomeijn
H. ten Cate
B. van Dekker
T. Donker
P. Heegsma
R. Karst

coördinator WSNS
directeur De Steiger (praktijkonderwijs)
manager CJG
beleidsmedewerker gemeente Lelystad
projectleider passend onderwijs
coördinator SWV VO/SVO 5.03
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P. Nooitgedacht
K. Oosterbaan
J. van Staveren
A. Veelenturf
A. van der Velde
R. Verbruggen
B. Vermeer
G. v. Vliet

directeur Lelystad Eduvier Onderwijsgroep
voorzitter College van Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs
directielid REC Eduvier (cluster 4)
lid centrale directie Stg. Voortgezet Onderwijs Lelystad
alg. directeur Openbaar Onderwijs Zaanstad
directie ROC Flevoland Lelystad/Dronten
directeur onderwijs ROC Flevoland WM L-D
directeur Zevenster (cluster 3)

Midden-Brabant:
J. Derksen
J. van den Muijsenberg
Th. van Rijzewijk
Y. Souisa

beleidsmedewerker SWV-VO Midden-Brabant
REC manager REC Midden-Brabant
directeur WSNS Tilburg
projectleider Passend onderwijs Midden-Brabant

Midden-Holland:
M. Bouma
W. Canosa
W. Davelaar
M. Dekkers
P. Dijkshoorn
J. de Jager
H. v.d. Putte
T. Seegers
G. Tiele
B. Verkerk
Midden-Limburg Oost:
M. de Groot
W. Hendriks
H. de Jong
M. Kaiser
A. Martens
I. Schut
Th. Timmermans
Th. Titulaer
J. Verboeket
J. Verstegen

medewerker aanmeldpunt cluster 2, lid projectgroep ontwikkeling
‘Eén loket’
beleidsmedewerker, lid projectgroep Passend onderwijs
projectsecretaris
Manager REC Rijndrecht, cluster 3 en 4
voorzitter CvB De Goudse Waarden
voorzitter stuurgroep
manager REC cluster 3 HM, lid projectgroep en stuurgroep
algemeen directeur PCPO Krimpenerwaard
coördinator WSNS
dir. SWV VO Midden-Holland & Rijnmond
coördinator SWV VO; coördinator veldinitiatief Passend onderwijs; lid
werkgroep doorlopende zorgarrangementen
lid bestuur SWV-VO 52-01; coördinator zorg vmbo-mbo Citaverde College;
lid regiegroep en werkgroep eigenaarschap
vertegenwoordiger PO-bestuur Swalm en Roer; lid regiegroep en werkgroep
doorlopende zorgarrangementen
zorgcoördinator Mundiumcollege locatie NT2; lid werkgroep doorlopende
zorgarrangementen
centraal directeur Mundiumcollege; voorzitter regiegroep Passend onderwijs
docent, mentor, counselor Mundiumcollege; lid werkgroep doorlopende
zorgarrangementen
voorzitter College van Bestuur Stichting Swalm & Roer; voorzitter bestuur
regionaal netwerk Passend onderwijs
coördinator SWV-PO; onderwijskundig beleidsmedewerker; coördinator
veldinitiatief Passend onderwijs
afdelingsleider Leerling en Loopbaan Jenaplan VMBO-school; lid werkgroep doorlopende zorgarrangementen
sectordirecteur ASOJ cluster 4; lid DB regionaal netwerk Passend onderwijs
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Midden-Limburg West:
H. Duisters
R. Gerits
P. van de Laar
F. Lemeer
G. Maasen
Noord-Limburg:
M. Brown
C. de Koning
M. Mertens
H. Platzbeecker

coördinator PO en VO Leudal-Thornerkwartier
regievoerder passend onderwijs; coördinator WSNS Weert
directeur SO-VSO De Maaskei (ZMLK)
directeur SBO Palet Weert
adjunctdirecteur Stichting SO Externe dienstverlening Eindhoven (cluster 2)

J. Raedts

afgevaardigde van de ouders in de regiegroep
lid CvB Onderwijsgemeenschap VO Venlo en voorzitter regiegroep
voorzitter CvB Dynamiek Scholengroep en vertegenwoordiger PO-besturen
voorzitter Bestuur St. Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (rec
3, 4 en PrO)
projectleider passend onderwijs

Noordoostpolder:
K. de Bondt
I. Oosterhuis
P. Reijenga

directeur SWV VO
adviseur
dir. onderwijs VCPO/ lid werkgroep WSNS/ vz. regionaal overleg PaO

Reformatorisch
verband:
A. den Braber
R. Dek
J. Flier
P. Hoek
G. van Leeuwen
B. Ordelman
F. van Toor
B. Volmuller
J. de Waard

coördinator SWV-VO
regionaal projectleider en coördinator PO Zeeland
projectleider passend onderwijs Ede
voorzitter stuurgroep
landelijk projectleider
coördinator SWV-PO Ede; secretaris Regiotafel Ede
coördinator SWV-PO Zwolle; projectleider Zwolle
coördinator PO regio Barendrecht; projectleider regio Randstad
coördinator SWV-PO Gouda; alg. projectleider regio Randstad

Rijnland:
J.W. Bos
J. Genuit
L. van Meegen
B. Verkerk

voorz. CVB SWV WSNS Rijstreek
clustermanager JGZ (GGD Hollands Midden)
adviseur / projectleider
dir. RI. SWV VO MH&R

Twente:
D. Alkema
C. Daanen
G. Oonk
R. Weener
M. Weghorst

directeur swv VO regio Almelo
sectordirecteur onderwijs cluster 4
coördinator WSNS
projectleider regionaal netwerk
projectleider Ouders & Onderwijs Twente
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Westland:
R. Maas
B. Olders
H. van de Putte
M. v. Velden
P. Vreugdenhil
Zoetermeer:
K. vd Bogaard
P. Gilden
B. Homans
R. Pots

orthopedagoge
projectleider passend onderwijs Westland
manager REC ZHM
ouder
algemeen directeur PCPOW

D. Visser

coördinator SWV VO 34.4
lid College van Bestuur Unicoz
projectleider netwerk
lid College OPOZ; voorzitter stuurgroep en Netwerk PO Zoetermeer e.o.;
coördinator PO
Dir. SO/VSO ZMLK Cluster 3

Zuid-Limburg:
T. Beunkens-Leeuw
T. Bisscheroux
J. van Bree
A. Cremers
B. Deguelle
J. Demandt
R. Gerits
P. Goossens
P. van Horssen
J. Meens
T. Meijers
N. Mengelers
M. Moonen
P. Nelissen
A. Pennartz
N. Plitscher
F. Thiessen
A. van Westerop
J. Willems-Daelman

docente praktijkonderwijs en ouder
bestuurder Stichting Alterius (rec 4)
projectleider westelijke mijnstreek
coördinator REC Zuid-Limburg cluster 4
consulent MEE
voorzitter CvB Focus
projectleider/coördinator WSNS
alg. directeur Mgr. Hanssenschool (cluster-2)
directeur MosaLira (schoolbestuur PO)
moeder
coördinator REC3 Limburg
unitmanager ORB GGZ, ouder GHC
procesmanager GGZ
directeur Divisie K&J (Kinderen en Jeugdigen) Mondriaan Zorggroep
projectleider Veldinitiatief PO Maastricht
voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
directeur Tyltylschool de Maasgouw
coördinator SWV-WSNS PO
bestuurslid Sol, moeder kind verst. Beperking

Zutphen:
L. van Aalst
S. Bakker
M. van den Born
G. Goorman
A. Hagt
H. Henderlink
B. Klaasen

directeur WSNS regio Zutphen
beleidsmedewerker
alg. directeur De vrijeschool NON
zorgcoördinator 't Beeckland
rector
directeur basisschool
regiodirecteur De onderwijsspecialisten
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H. Oldhoven
S. Pomp
J. van Riet

directeur PO Zutphen
beleidsadviseur jeugdbeleid gemeente Zutphen
coördinator SWV VO

Zwolle:
J. Breugem
J. de Jonge
J. Meijer
R. Meulenbroek
L. Peeters
A. Runia
J. Vlaskamp
J. Wilke
J. Zult

Technisch voorzitter Bovenregionale regiegroep
directeur SWV-VO
directeur Gereformeer SWV-PO Florian
Alg. directeur Stichting OOK
voorzitter. college van bestuur SCOS
lid CvB Landstede
coördinator SWV-PO De Stroming
coördinator interzuilair SWV-PO Zwolle
lid CvB de Ambelt
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Bijlage 3 – Interviewleidraad

1. Regionale samenwerking
1.1 Welke partijen uit het onderwijs nemen deel aan het regionale netwerk (po, vo,
rec) en hoeveel besturen zijn daarbij betrokken?
1.2 Welke overige partijen nemen deel aan het regionale netwerk (zorg, gemeenten)?
1.3 Wat was de aanleiding tot de samenwerking en wat was de voorgeschiedenis?
1.4 Hoe is de samenwerking georganiseerd: bestuurlijke structuur, verdeling van
taken en verantwoordelijkheden, wie voert de regie? Hoe zijn terugkoppeling naar
de achterban en besluitvorming geregeld?
1.5 In hoeverre bent u tevreden over de samenwerking tot dusver? Zijn er problemen
(geweest), punten waarover geen overeenstemming is?
Voor koplopers 1e tranche:
1.6 Hoe is in het afgelopen jaar de samenwerking tussen de scholen/besturen verlopen? Zijn er op
het gebied van de samenwerking veranderingen geweest,
nieuwe stappen gezet?
Heroverweging
1.7 Heeft de heroverweging invloed op de samenwerking? Zo ja, hoe? Wat is uw
oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat de samenwerking in uw
regio betreft?

2. Doelen en activiteiten
2.1 Welk beeld hebben de deelnemers van passend onderwijs, hoe wordt passend
onderwijs gedefinieerd?
2.2 Welke doelen streeft het regionale netwerk na?
Zijn deze doelen helder en onderschrijven alle partijen deze?
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2.3 Zijn er concrete afspraken over taken die de deelnemers moeten uitvoeren?
Is er een tijdpad vastgesteld en een stapsgewijze aanpak?
2.4 Welke activiteiten staan het komend jaar op het programma, wat moet in dat jaar
bereikt worden? Hoe wordt vastgesteld of dit lukt?
Voor koplopers 1e tranche:
2.5 Zijn er op het gebied van doelen en activiteiten in het afgelopen jaar veranderingen geweest, nieuwe stappen gezet?
Heroverweging
2.6 Heeft de heroverweging invloed op de doelen en activiteiten? Zo ja, hoe? Wat is
uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat de doelen en activiteiten in uw regio betreft?

3. Continuüm van zorg
3.1 Naar welke vormen van zorgaanbod wordt in het regionale netwerk gestreefd? In
hoeverre zijn dat nieuwe vormen? Voor nieuwe doelgroepen? Hoe wordt het begrip ‘continuüm van zorg’ ingevuld?
3.2 Hoe wordt de zorgplicht voor schoolbesturen in uw regio ingevuld? Wat gebeurt
er (wat is het traject, de procedure) als een zorgleerling zich meldt bij een school
in de regio? Zijn er afspraken over wanneer een leerling geaccepteerd of doorverwezen wordt?
3.3 Welke rechten hebben ouders die plaatsing van hun kind op een bepaalde school
wensen? Wat gebeurt er (wat is het traject, de procedure) als ouders en school van
aanmelding geen overeenstemming bereiken over plaatsing? In hoeverre kan
‘thuisnabij onderwijs’ gerealiseerd worden in de regio?
3.4 Zijn er in de regio nog wachtlijsten voor bepaalde vormen van zorg of leerlingen
die thuis zitten? Zo ja, hoe komt dit? Wat wordt gedaan om dit te verminderen/te
laten verdwijnen?
3.5 Is de schaalgrootte van het regionale netwerk voldoende om de gewenste voorzieningen voor passend onderwijs te realiseren? Zo nee, hoe wordt dat opgelost?
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Voor koplopers 1e tranche:
3.6 Zijn er op het gebied van zorgaanbod en zorgplicht in het afgelopen jaar veranderingen geweest, nieuwe stappen gezet?
Heroverweging
3.7 Heeft de heroverweging invloed op de plannen/activiteiten wat zorgaanbod en
zorgplicht betreft? Zo ja, hoe? Wat is uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat het effect op zorgaanbod en zorgplicht betreft?

4. Draagvlak
4.1 Is bekend hoe in uw regio schoolleiders en leraren denken over passend onderwijs? Zijn er in de houding tegenover passend onderwijs verschillen tussen po,
vo, so?
4.2 Hoe worden schoolleiders en leraren betrokken bij de plannen en de ontwikkelingen rond passend onderwijs in uw regio?
4.3 Is bekend hoe in uw regio ouders denken over passend onderwijs? Zijn er in de
houding van ouders tegenover passend onderwijs verschillen tussen po, vo, so?
4.4 Hoe worden ouders betrokken bij de plannen en de ontwikkelingen rond passend
onderwijs in uw regio?
Voor koplopers 1e tranche:
4.5 Zijn er op het gebied van houding jegens/draagvlak voor passend onderwijs bij
scholen en ouders in het afgelopen jaar veranderingen geweest, nieuwe stappen
gezet?
Heroverweging
4.6 Heeft de heroverweging invloed op het draagvlak bij scholen en ouders? Zo ja,
hoe? Wat is uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat het effect
op draagvlak bij scholen en ouders betreft?
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5. Eén loket/systeem van zorgtoewijzing
5.1 Is in de regio één regionaal loket passend onderwijs operationeel of wordt daaraan
gewerkt?
(Zo nee, ga naar 5.4)
5.2 Welke partijen nemen deel aan het loket, wat zijn de (beoogde) taken en wat is de
werkwijze? Hoe is de taakverdeling tussen de zorg- en adviesteams en het loket?
5.3 Is er samenwerking / afstemming met andere relevante partijen die niet direct bij
het loket betrokken zijn (zoals CIZ, Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht)?
5.4 Hoe vindt toewijzing van speciale onderwijszorg / ondersteuning / ambulante
begeleiding plaats?
5.5 Is er een aanpak om indicatiestelling ten behoeve van verwijzing of LGF te vereenvoudigen of versnellen (via loket, betrokkenheid BJZ en CIZ, integraal indiceren)?
Voor koplopers 1e tranche:
5.6 Zijn er op het gebied van het regionale loket, zorgtoewijzing en indicatiestelling
in het afgelopen jaar veranderingen geweest?
Heroverweging
5.7 Heeft de heroverweging invloed op de uitwerking en activiteiten van het regionale loket passend onderwijs, op de toewijzing van zorg of op de indicatiestelling?
Zo ja, hoe? Wat is uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat het
effect op het regionale loket passend onderwijs, op de toewijzing van zorg of op
de indicatiestelling betreft?

6. Deskundigheid en versterking van kwaliteit van het onderwijs
6.1 Wat is uw mening over de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen in het
regionale netwerk? Welke verbeterpunten zijn er?
6.2 Worden er in het regionale netwerk gegevens verzameld over de kwaliteit van het
onderwijs aan zorgleerlingen en over de ontwikkeling en prestaties van zorgleerlingen? Zo ja, wat voor gegevens? Door wie worden die verzameld en wat gebeurt ermee?
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6.3 Zijn er in het regionale netwerk concrete activiteiten wat betreft deskundigheidsvergroting van
• schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren
• leraren
• ambulant begeleiders
• anderen?
Zo ja, welke activiteiten en met welk doel?
6.4 Wordt in het regionale netwerk nog op een andere manier gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen in po, vo, so? Zo ja,
hoe?
Voor koplopers 1e tranche:
6.5 Zijn er op het gebied van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering in
het afgelopen jaar veranderingen geweest, nieuwe stappen gezet?
Heroverweging
6.6 Heeft de heroverweging invloed op de plannen/activiteiten wat deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering betreft? Zo ja, hoe?
Wat is uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat het effect op
deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering betreft?

7. Financiering
7.1 Zijn er concrete afspraken over de verdeling van middelen in het regionale netwerk?
7.2 Doen zich op het gebied van financiering knelpunten voor? Zo ja, welke?
7.3 Welke gevolgen zijn te verwachten van de invoering van budgetfinanciering?
Voor koplopers 1e tranche:
7.4 Zijn er op het gebied van financiering/verdeling van middelen in het afgelopen
jaar veranderingen geweest, nieuwe stappen gezet?
Heroverweging
7.5 Heeft de heroverweging invloed op de plannen/activiteiten wat de financiering/verdeling van middelen betreft? Zo ja, hoe?
Wat is uw oordeel over de heroverweging (positief/negatief?), wat het effect op
de financiering/verdeling van middelen betreft?
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Bijlage 4 – Checklist bij interviews Passend onderwijs

Hieronder treft u een aantal mogelijke kenmerken aan van regionale netwerken. Wat is volgens u
van toepassing op uw netwerk? Indien u over een bepaald aspect geen mening heeft, laat het
antwoord dan open.

1.

Wij hebben in het regionale netwerk een duidelijke
visie op passend onderwijs
2. Wij hebben in het regionale netwerk duidelijke
doelen afgesproken wat passend onderwijs betreft
3. In het regionale netwerk is duidelijk wie welke
verantwoordelijkheden heeft
4. De coördinator / projectleiding zorgt voor duidelijke en effectieve sturing
5. De deelnemers aan het regionale netwerk vinden
het belangrijk dat passend onderwijs wordt gerealiseerd
6. De communicatie tussen de betrokken onderwijsbesturen verloopt goed
7. De communicatie tussen onderwijs en jeugdzorg in
het regionale netwerk verloopt goed
8. De communicatie met de scholen in het regionale
netwerk verloopt goed
9. Er is op de scholen voldoende draagvlak voor wat
we in de regio willen doen op het gebied van passend onderwijs
10. Er is een duidelijk tijdpad en een stapsgewijze
aanpak uitgezet voor de ontwikkeling van passend
onderwijs
11. We evalueren regelmatig of de gestelde doelen
bereikt worden
12. We beschikken over voldoende instrumenten om
na te kunnen gaan of de doelen bereikt worden

helemaal
niet van
toepassing

niet zo enigszins wel van helemaal
van
van
toepasvan
toepas- toepassing
toepassing
sing
sing
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4

5
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3

4
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3

4

5
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4

5
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3
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Vult u s.v.p. hieronder uw naam, functie, mail- en postadres in?
Naam:

...........................................................................................................................................

Functie:

...........................................................................................................................................

E-mail:

...........................................................................................................................................

Postadres:

...........................................................................................................................................
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