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In 2015 voerden wij een onderzoek uit naar de functionaliteit van en 

tevredenheid over het samenwerkingsverband. In het kader van de 

nieuwe ondersteuningsplanperiode voerden wij in oktober 2018 

opnieuw een onderzoek uit om te monitoren waar verbeteringen 

merkbaar zijn en waar wij nog een slag kunnen slaan. 
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Inleiding 

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen. Vanaf januari 2013 is 

een aantal voorbereidende artikelen in werking getreden, zoals de inrichting van de 

samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste element, de zorgplicht voor scholen is 

per 1 augustus 2014 ingevoerd.  

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. Dit is het 

uitgangspunt van passend onderwijs. Ons motto is ‘Regulier tenzij….’. Dit betekent 

dat wij streven naar de plaatsing van zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere 

onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dit vanzelfsprekend, maar voor een deel van 

de leerlingen zal dit betekenen dat er extra ondersteuning nodig is Voor leerlingen 

die meer ondersteuning nodig hebben dan wij in het regulier onderwijs kunnen 

bieden, is het ook nog steeds mogelijk om naar het speciaal onderwijs te gaan.  

Voor elke leerling die zich bij een school meldt, moet door de school van aanmelding 

een passende plek in het onderwijs worden gezocht (zorgplicht). Bij de eigen school, 

een collega-school van hetzelfde bestuur óf bij een school van een ander bestuur in 

de regio. Om dit mogelijk te maken hebben de schoolbesturen gezamenlijk 

zeggenschap gekregen over de inrichting van de leerlingenzorg én over de financiële 

middelen die daarmee zijn gemoeid. De schoolbesturen werken hiertoe samen in 

samenwerkingsverbanden, die bestaan uit scholen voor voortgezet én voortgezet 

speciaal onderwijs.  

De afspraken die wij als samenwerkingsverband maken, leggen wij vast in het 

ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2014 (start passend 

onderwijs) tot en met 2018. Bij de start hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de 

belangrijkste taken van het samenwerkingsverband. Nu met de nieuwe planperiode 

in het vooruitzicht hebben we dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. Voor u ligt het 

rapport met de resultaten van dit onderzoek.  

 

LEESWIJZER 

Dit rapport is als volgt samengesteld:  

 Rapport; 

 Conclusies en aanbevelingen; 

 Volledige resultaten (bijlage). 
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RAPPORT 

RESPONDENTEN 

Wij hebben het onderzoek gedaan onder de bestuursleden, de zorgcoördinatoren, het 

Ondersteuningsplandraad (OPR), het scholenberaad en de IB’ers. In totaal nodigden 

wij 85 personen per email uit om de vragenlijst te beantwoorden. Wij kregen hierop 

een respons van 38 ingevulde vragenlijsten, wat een respons van 45% betekent.  

Onderstaande afbeelding geeft de verdeling van de respondenten per school weer.  

Afbeelding 1. Overzicht respondenten per school. 
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De meeste respondenten zijn de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen, 

gevolgd door de schoolleiders, zie afbeelding 2.  

 

Afbeelding 2. Verdeling respondenten op functie 

 

 

TAKEN EN DOELEN 

Op de vraag wat volgens de respondenten het doel en de belangrijkste taken van het 

samenwerkingsverband zijn, komt een aantal taken duidelijk naar voren: 

 Beleid maken en implementeren op het gebied van passend onderwijs; 

 Ondersteunen van scholen en leerlingen, het afgeven van beschikkingen 

hiervoor en het uitbetalen van financiële middelen hiervoor; 

 Het verzorgen van passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio, oftewel: 

een passende plek voor iedere leerling; 

 Zorgen dat we elkaar binnen het netwerk kennen; 

 Samenwerken; 

 Delen van kennis en expertise. 

Een aantal van deze antwoorden kwam ook naar voren in het onderzoek naar 2015. 

Ook toen werd de uitvoering van de ondersteuning en het delen van informatie als 

belangrijkste kerntaken gezien. Samenwerken werd in 2015 nauwelijks genoemd, 

maar wordt nu wel als belangrijke taak van het samenwerkingsverband gezien. Met 

name het samenwerken tussen de scholen stimuleren, maar ook het samenwerken 

met andere partijen, zoals gemeenten, wordt als taak van het 

samenwerkingsverband gezien.  
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Er zijn maar weinig taken die volgens de respondenten door een andere partij 

gedaan moeten worden. Er gaat veel goed en er hoeft weinig veranderd te worden. 

Een aantal opmerkingen dat genoemd wordt door enkele respondenten: 

 Het OZC hoeft niet meer door het samenwerkingsverband geregeld te 

worden, maar moet overgelaten worden aan de scholen (1 respondent); 

 De gelden direct naar de scholen en ondersteuning van de expertise door het 

samenwerkingsverband. Voorwaarde is wel de samenwerking tussen de 

scholen (1 respondent); 

 Samenwerkingsverband mag daadkrachtiger zijn wanneer scholen het 

onderling niet eens zijn (1 respondent); 

 Niet op de stoel van de schoolbesturen gaan zitten (1 respondent); 

 Het bewaken van het aanbod in de regio, kwaliteitszorg over het geheel en 

toezien op de ontwikkelingen in de regio, allen binnen passend onderwijs (1 

respondent); 

 Op de grens van onderwijs en sociaal domein blijft de dialoog tussen 

gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs noodzakelijk (1 respondent). 

Op de vraag of er taken zijn die het samenwerkingsverband juist wel moet doen, 

maar nu niet gedaan wordt of onvoldoende uit de verf komen, gaven de 

respondenten de volgende antwoorden: 

 In de praktijk is er meer zorg, maar geen kleinere klassen of meer tijd. Wat 

merkt de individuele docent van het toegekende arrangement in de klas?  

 Sturing op bundeling van kennis en kunde ter voorkoming van versnippering; 

 Betere begeleiding in het proces naar het vinden van een nieuwe school of het 

uitwisselen van materiaal. De PCL kan hier nog meer een rol in spelen en 

kan voor de scholen de schakel zijn; 

 Een overzicht maken van de expertise op alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband; 

 Regie voeren bij individuele casussen; 

 Meer middelen aan de voorkant naar de scholen, zodat er formatief nog meer 

ruimte komt; 

 Aanpassen procedure LWOO; 

 Een format voor SOP, zodat er beter inzichtelijk wordt welke verschillen er 

zijn; 

 Zichtbaarder worden voor de scholen; 

 Gezamenlijke studiedagen of andere voorlichting inkopen/aanbieden; 

 De leerlingen die zorg nodig hebben worden belicht, maar aandacht voor 

docenten in de klas mist; 
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MEERWAARDE 

In 2015 zag het grootste deel van de respondenten de meerwaarde van het 

samenwerkingsverband in. Met name op het gebied van de korte lijnen, meer 

samenwerking tussen de scholen, ondersteuning bij lastige situaties en duidelijke 

kaders betreft de ondersteuning was men erg te spreken. Wij stelden dezelfde vraag 

in 2018. Ook nu zien de respondenten de meerwaarde van bovenstaande 

onderwerpen in. Waar er in 2015 door een kleine 20% nog kanttekeningen geplaatst 

werden over de meerwaarde, is er nu nog een enkele respondent die de meerwaarde 

niet ziet.   

Daarnaast geven respondenten aan dat het samenwerkingsverband meer zichtbaar 

is en dat er nu meer tijd en gelegenheid is voor nieuw beleid. Voorheen draaide het 

beleid met name om de verevening, maar nu dit behaald is, is er meer ruimte voor 

de inhoud. Ook wordt het creëren van een dekkend onderwijsaanbod genoemd.  

Op het gebied van expertise is er binnen de scholen zelf veel verbeterd. Scholen 

hebben zelf veel expertise in huis en zijn daarvoor minder afhankelijk van het 

samenwerkingsverband.  

VOORDELEN EN NADELEN 

De belangrijkste voordelen die worden genoemd: 

 Veel kennis in huis; 

 Samenwerking; 

 Meer directe lijntjes in de communicatie; 

 Kennis en expertise; 

 Gedragen visie op passend onderwijs; 

 Dezelfde taal en hetzelfde doel; 

 Gezamenlijke inspanningsverplichting. 

De belangrijkste nadelen die worden genoemd: 

 Veel administratie bij aanvragen/bureaucratisch, dit vertraagt; 

 De afhankelijkheid van de individuele schoolbesturen en het ontbreken van 

bevoegdheid; 

 De grootte van de regio en niet-aansluitende regio’s binnen gemeenten 

(jeugd/samenwerkingsverbanden); 

 Mensen op de werkvloer hebben te weinig zicht op wat het 

samenwerkingsverband kan betekenen voor hen; 

 Niet altijd duidelijk waar in een traject het samenwerkingsverband 

ingeschakeld kan/moet worden; 

 Weinig oog voor de docent in de klas. 
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INFORMATIEVOORZIENING 

We proberen de scholen en medewerkers in onze regio zo goed en adequaat mogelijk 

van informatie te voorzien. Dit kan informatie zijn vanuit de regio, maar ook andere 

relevante informatie op het gebied van passend onderwijs. Over deze 

informatievoorziening stelden wij ook een aantal vragen. Het grootste deel van de 

respondenten is tevreden over de frequentie van informatievoorziening. Bijna een 

kwart van de respondenten vindt de frequentie te laag en zou meer informatie van 

het samenwerkingsverband willen ontvangen.  

Afbeelding 3. Frequentie informatievoorziening. 

 

 

95% van de respondenten vindt de vormgeving van de informatie goed tot zeer goed.  

Afbeelding 4. Vormgeving en herkenbaarheid informatie. 

 

 

De relevantie van de informatie wordt beoordeeld met een 3,84 (1 = helemaal niet 

relevant, 5 = heel erg relevant). Dat het ontvangen van informatie belangrijk is, 

blijkt uit de score van 4.08 (1 = totaal niet belangrijk, 5 = onmisbaar) door de 

respondenten.  

De directe communicatie vanuit het samenwerkingsverband naar zowel besturen als 

directies, zorgcoördinatoren en orthopedagogen wordt beoordeeld met een 4.16 (1 = 

zeer negatief, 5 = zeer positief). 
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Kennisuitwisseling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Naast de 

gesprekken die wij met elkaar voeren, is het ook mogelijk om een kennisbank te 

ontwikkelen of meer online mogelijkheden of bijeenkomsten te organiseren waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij peilden deze twee mogelijkheden onder de 

respondenten. Zij scoorden deze als volgt: 

Kennisbank:    

 

Kennisuitwisseling online of via bijeenkomsten:  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN (SOP’S) 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is voor het 

samenwerkingsverband dusdanig van belang om inzichtelijk te hebben of er een 

dekkend netwerk binnen de regio en dus een passende plek voor iedere leerling is. 

Wij vroegen de respondenten of zij konden aangeven in welke mate het 

samenwerkingsverband bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de SOP’s van de 

scholen. Zij gaven de volgende antwoorden: 

 Door interne audits; 

 (Nog) niet of onvoldoende; 

 Door bespreking in directie- en orthopedagogenoverleg; 

 Niet bekend; 

 Geen mening over; 

 Onvoldoende. De individuele SOP’s zijn te divers om een onderlinge 

vergelijking te maken; 

 Het samenwerkingsverband heeft hierin een coördinerende functie; 

 Dit vraagt om bespreking. Ieder doet dit nu op eigen wijze. Is een vorm van 

harmonisering gewenst of niet? 

Op de vraag wat er gemist wordt met betrekking tot de SOP’s: 

 Eenduidig format zodat vergelijking tussen scholen mogelijk is; 

 Geen 

 Geen overzicht, waardoor je geen beroep op elkaar kunt doen; 

 SOP’s zijn heel verschillend samengesteld. 
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FUNCTIONEREN 

Het algemene functioneren van het samenwerkingsverband wordt door de 

respondenten beoordeeld met een 4.18 (1 = zeer negatief, 5 = zeer positief).  

De bereikbaarheid van het samenwerkingsverband krijgt de score van een 4.5 (1 = 

zeer negatief, 5 = zeer positief).  

De lijnen zijn zeer kort en de bereikbaarheid wordt als zeer goed ervaren. Ook het 

contact is plezierig en de respondenten zijn tevreden.  

De snelheid van werken wordt door de respondenten beoordeeld met een 3.79 (1 = 

zeer negatief, 5 = zeer positief). De respondenten zijn positief over de snelheid van 

werken, maar geven nog wel de volgende tips: 

 Laat de workflow zien, zodat scholen weten wanneer de beschikking er is of 

een aanvraag beoordeeld wordt; 

 Kunnen processen korter? Met name het proces rondom de arrangementen en 

de PCL consultatie zijn wat stroperig; 

 Docuware is niet altijd gebruiksvriendelijk. 

In 2015 vond 78% van de respondenten dat het samenwerkingsverband bijdraagt 

aan het creëren van meer openheid en uitwisseling van kennis en informatie tussen 

de scholen binnen het samenwerkingsverband. In 2018 vindt 87% van de 

respondenten dit.  

BIJEENKOMSTEN 

Het samenwerkingsverband organiseert diverse bijeenkomsten op het gebied van 

passend onderwijs. De thema’s en samenstelling van de bijeenkomsten wisselen, 

maar zijn altijd wel gericht op het passend onderwijs in de regio en wat hiermee 

samenhangt. De respondenten waarderen de bijeenkomsten die het 

samenwerkingsverband met een 3.87 (1 = erg oninteressant, 5 = zeer interessant).  

Aanvullende opmerkingen van de respondenten: 

 Mogen vaker plaatsvinden, maar ook voor de gewone docent en niet alleen 

voor team-/schoolleiders/bestuurders/beleidsmakers; 

 Minder sprekers van buiten, kwaliteit niet altijd goed; 

 Het scholenberaad kan kwalitatief beter, het zorgnetwerk wordt als zeer 

zinvol ervaren; 

 Onderwerpen uitlichten die op dat moment ‘maatschappelijk’ spelen; 

 Zeer waardevol om te netwerken en kennis te delen; 

 Hoe de betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders bij passend 

onderwijs versterken? 
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EXPERTISE 

We stelden de vraag of er binnen de school expertise aanwezig is die voor andere 

scholen ook relevant kunnen zijn wat de ondersteuning van leerlingen betreft. Ook 

stelden wij de vraag waarop expertise van de school van de respondent te kort komt 

en waarvoor het wellicht wenselijk zou zijn dit vanuit andere scholen binnen het 

samenwerkingsverband ‘in te kopen’. Hierop zijn zeer diverse antwoorden gegeven. 

De exacte expertise staat vermeld in de volledige resultaten in de bijlage. Bij de 

conclusies en aanbevelingen staat vermeld wat met deze vraag en antwoorden te 

doen.  

Vanuit de respondenten blijkt dat er duidelijk behoefte is aan onderlinge openheid 

en uitwisseling binnen de scholen. Ook blijkt dat veel al gerealiseerd wordt en dat 

scholen elkaar goed weten te vinden. Wel zijn er nog wensen vanuit de 

respondenten: 

 Meer bespreking van casuïstiek met als doel van elkaar te leren; 

 Sparren met een collega van een andere school bij het opzetten van nieuwe 

programma’s of routes binnen een school; 

 Meer uitwisseling met het VSO; 

 Deelnemen aan een intervisiegroep met bijvoorbeeld trajectbegeleiders en 

gedragsspecialisten; 

 Netwerken en meer met elkaar in gesprek komen; 

 Meer inzetten op de overgang van PO naar VO; 

 Meer aandacht voor actuele problematiek bij pubers; 

 Opschalen is geen bewijs van falen, maar een bewijs van professioneel 

handelen. Het tijdig inzetten van extra hulp is geen bewijs van onvermogen, 

maar erkennen van eigen beperking en waardering van expertise van een 

ander. Handelingsverlegenheid moet meer besproken worden; 

 Collegiale visitatie van zorgcoördinatoren; 

 Wat is nodig in de volgende fase om het succes van passend onderwijs te 

laten voortbestaan. 

KWALITEITSZORG 

Het samenwerkingsverband wil de kwaliteit in kaart brengen, het overzicht op 

houden en de kwaliteit ook waarborgen en waar mogelijk verbeteren. We willen 

weten waarom we doen wat we doen en of dit past bij de opdracht van het 

samenwerkingsverband. We stelden de respondenten de vraag hoe belangrijk zij een 

meetinstrument vinden, waarbij objectief per school wordt vastgesteld hoe het 

gesteld is met de ondersteuningskwaliteit. De respondenten waardeerden dit met 

een score van 3.42 (1 = zeer negatief, 5 = zeer positief).  
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Bij de interne audits bezoekt een team van auditoren, samengesteld uit 

medewerkers van de scholen van het samenwerkingsverband, in 2 jaar alle scholen. 

Doel is om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre de scholen aantoonbaar kunnen 

voldoen aan de standaarden en indicatoren van de basisondersteuning. De 

respondenten waarderen de interne audits met een 3.79 (1 = zeer negatief, 5 = zeer 

positief). Zowel ouderpanels als leerlingpanels worden als zeer positief ervaren en 

worden beoordeeld met respectievelijk 3.92 en 4.00 (1 = zeer negatief, 5 = zeer 

positief).  

AANVULLENDE OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN VAN 

DE RESPONDENTEN 

Uit de antwoorden van de respondenten kunnen wij een aantal conclusies en 

aanbevelingen formuleren, welke op de volgende bladzijde staan vermeld. Maar wij 

vroegen ook de respondenten hun aanbevelingen voor het samenwerkingsverband te 

geven. Zij gaven de volgende aanbevelingen: 

 Maak ondersteuning zichtbaar voor de docent, verlaag de werkdruk, stuur op 

kleinere groepen en verdelen van de zorg; 

 Vooral doorgaan op de ingeslagen werk. De manier waarop gewerkt wordt is 

zeer professioneel en dit geeft veel vertrouwen en zorgt voor een sfeer waarbij 

de leerling altijd voorop staat. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor; 

 Vooral kijken hoe wel alle scholen blijven betrekken en niet steeds dezelfde 

scholen en vertegenwoordigers; 

 Snelheid van aanvragen verbeteren. Geld van het rijk lumpsum verdelen 

over de scholen. Klein bedrag voor de samenwerking tussen scholen; 

 Gebruiksvriendelijker maken van Docuware; 

 Helderheid geven over de rol van het VSO in de toekomst. Hoe verhoudt zich 

dit met alle initiatieven die er ontstaan. Hoe behoudt het VSO voldoende 

volume om goed onderwijs te kunnen blijven geven en diplomagericht te 

kunnen blijven bieden. Het kan de kennis VSO eerder ingezet worden bij 

moeilijke casussen; 

 Meer zichtbaar worden en persoonlijk blijven; 

 Ga zo door! 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat het samenwerkingsverband goed 

doet wat het moet doen. De taken en doelen zijn helder en men is tevreden over het 

functioneren van het samenwerkingsverband en de ingezette koers. 

De communicatie en informatievoorziening is goed. Wel is meer behoefte aan 

kennisdeling en –uitwisseling. Bijvoorbeeld door het opzetten van een kennisbank, 

maar ook door het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten. Het 

schoolondersteuningsprofiel kan ook een grote rol spelen bij de uitwisseling van 

kennis. Immers is op de scholen veel kennis in huis, maar men weet niet altijd wat 

op welke school aanwezig is op het moment dat de kennis er op de eigen school niet 

is. Door uniforme schoolondersteuningsprofielen op te stellen, kan men de scholen 

vergelijken en zo snel de juiste expertise binnen het samenwerkingsverband vinden.  

De kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband staat nog in de kinderschoenen. 

Er zijn de afgelopen vier jaar verschillende instrumenten ingezet om de kwaliteit 

van het samenwerkingsverband te meten en te onderzoeken, zoals de interne audits. 

De interne audits worden als zeer positief ervaren na de eerste ronde en kunnen 

zeker als meetinstrument ingezet blijven worden. Daarnaast is het van belang een 

goed kwaliteitssysteem op te zetten, bij voorkeur aansluitend op de cyclus van de 

scholen.  

Tot slot moet de samenwerking tussen de scholen continu gestimuleerd en waar 

nodig verbeterd worden. Zorg dat álle scholen aan tafel (blijven) zitten. Elke school 

maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband.  

 


