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VOORWOORD
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een grote, uitdagende
maatschappelijke opdracht: bewerkstelligen dat elke leerling optimaal,
passend onderwijs krijgt. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren
krijgen zij gemeenschapsgeld. Het is belangrijk en vanzelfsprekend dat
samenwerkingsverbanden verantwoording afleggen over de besteding van deze
middelen en over de effecten daarvan. Het is na vier jaar passend onderwijs
inmiddels duidelijk dat dit niet eenvoudig is, maar er zijn mooie, goede
voorbeelden beschikbaar.

Op het matje komen, rekenschap afleggen.

Rick de Wit en Amarens Veeneman spraken

In oud denken heeft verantwoorden daar

met zes bevlogen leidinggevenden van

vooral mee te maken, maar in deze publicatie

samenwerkingsverbanden po en vo, die de

komen samenwerkingsverbanden aan het

middelen verrassend passend verantwoorden.

woord die verantwoording een veel bredere

Elise Schouten tekende deze verhalen op.

invulling geven. Natuurlijk willen ook deze

In het laatste hoofdstuk beschrijven De Wit

samenwerkingsverbanden laten zien waar ze de

en Veeneman welke algemene principes en

middelen voor passend onderwijs aan uitgeven

aanbevelingen voor verantwoording we aan deze

en wat ze daarmee bereiken, maar in hun visie

zes verhalen kunnen ontlenen. Ook presenteren

betekent verantwoorden veel meer dan dat.

zij drie kernpunten voor verantwoorden in de
tweede fase van passend onderwijs. Tot slot,

Ze zien verantwoorden als een manier om te

deze bundel is ook een uitwerking en inkleuring

leren van en met elkaar, als een mogelijkheid

van de uitgangspunten voor verantwoorden die

om te komen tot nóg beter passend onderwijs.

gepubliceerd zijn door de PO-Raad en de VO-raad

Verantwoorden gaat in de visie van deze

in maart 2018.1

samenwerkingsverbanden over informatie
benutten, daarvan leren. Daarnaast gaat het

Wij bedanken de geïnterviewden hartelijk

over het gesprek dat wordt gevoerd. Binnen het

voor hun openheid en voor de inspirerende

samenwerkingsverband, maar ook met leerlingen,

wijze waarop zij de ontwikkelingen op het

ouders en andere partners, zoals gemeenten en

gebied van verantwoording binnen hun eigen

jeugdhulp. Ook transparantie is een veelgenoemd

samenwerkingsverband hebben gedeeld.

aspect, want het is van belang dat betrokkenen en
de samenleving kunnen zien én kunnen begrijpen

Namens het Steunpunt Passend Onderwijs,

wat er met de middelen voor passend onderwijs
wordt gedaan en bereikt.

Mike Jolink, projectleider

1.	https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/
Handreiking-voor-monitoring-en-verantwoording.pdf
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1.

DIALOOG

OP BASIS VAN

FEITEN

Voor Johan Vroegindeweij, directeur van

Vroegindeweij. “In het eerste jaar vroegen

samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en

we eigenlijk alleen aan de schoolbesturen

Vecht) was het vanaf de start van passend

om aan te geven waar ze de middelen voor de

onderwijs vanzelfsprekend dat de besteding

basisondersteuning aan hebben uitgegeven.

van de middelen moest worden verantwoord.

Het jaar daarna hebben we die vraag gekoppeld

De afgelopen jaren is daarvoor een gedegen

aan de doelen van passend onderwijs: wat zijn

systematiek opgebouwd. Uitgebreide monitoring

jullie doelen en in hoeverre heeft de besteding

en data verzamelen vormen de basis, maar

van de middelen daaraan bijgedragen? En dit

het draait om het gesprek dat daarover met

jaar zetten we de volgende stap: we gaan als

schoolbesturen wordt gevoerd.

samenwerkingsverband met schoolbesturen
in gesprek over de besteding van de middelen.
Niet om ze te wijzen op fouten – we willen zeker

In de ondersteuningsstructuur van Unita – 30

niet een soort tweede inspectie zijn – maar om

schoolbesturen, 108 scholen – hebben zowel

als gelijkwaardige gesprekspartners de feiten

het schoolmodel als het expertisemodel een

te bespreken, samen te onderzoeken wat de

plaats. Voor de basisondersteuning krijgen

verbetermogelijkheden zijn en een appèl te doen

schoolbesturen 135 euro per leerling, en voor

op het lerend vermogen van de organisatie. Het is

de extra ondersteuning van leerlingen kunnen

dan ook geen discussie, maar een dialoog.”

ze hulpvragen insturen via het groeidocument
naar het Loket van Unita. Via een MDO

Feiten, daar gaat het om bij verantwoording.

(Multi Disciplinair Overleg) wordt dan een

Daarom zijn de gesprekken met de

passend arrangement gekozen, samen met

besturen gebaseerd op data. De gegevens

de ouders en de school. Daarnaast zijn er

over de besteding van de middelen voor

zogenoemde ‘arrangementen plus’ die school en

basisondersteuning leveren de besturen zelf bij

samenwerkingsverband gezamenlijk bekostigen

het samenwerkingsverband aan en de data over

(leerling-model) om onnodige instroom in het sbo

arrangementen en verwijzingen verzamelt het

te voorkomen.

samenwerkingsverband met een in de afgelopen
jaren ontwikkelde monitor.

DIALOOG

RESPONS VAN 100%

Als het gaat om verantwoording heeft het
samenwerkingsverband de afgelopen jaren

Voor de verantwoording van de middelen

een gestage ontwikkeling doorgemaakt, vertelt

voor de basisondersteuning heeft het

10

samenwerkingsverband een formulier (2 A4)

we wijzen op de wettelijke verantwoordingsplicht

ontwikkeld, dat de afgelopen jaren steeds verder

en melden we dat het niet aanleveren van de

is geprofessionaliseerd en dat schoolbesturen

informatie financiële gevolgen kan hebben voor

jaarlijks invullen. Ze geven (in 2017) antwoord op

het bestuur. Dat leidt tot een respons van 100%.”

de volgende vragen:
•	Welke activiteiten gericht op passend
onderwijs hebben in 2017 plaatsgevonden?

MONITOR

•	Welke resultaten zijn in 2017 bereikt met de
passend onderwijsmiddelen?
•	Waaraan heeft u de ontvangen middelen voor
basisondersteuning besteed?
•	In hoeverre zijn de vooraf opgestelde doelen
2017 voor passend onderwijs bereikt?
•	Welke voorzieningen in het kader van het

Om zicht te krijgen op de arrangementen en
tlv’s, heeft het samenwerkingsverband een
uitgebreide monitor ontwikkeld. Hiermee worden
gegevens verzameld van het MDO Loket, waar
experts van Unita samenwerken met gemeenten
en met jeugdhulp. Want als het nodig is, wordt

‘dekkend aanbod van voorzieningen passend

een onderwijsarrangement (OA) uitgebreid tot

onderwijs’ heeft het schoolbestuur in 2017

een onderwijs-jeugdhulparrangement (OJA),

aangeboden?

waarbij een jeugdconsulent van de gemeente of

•	Kunt u een toelichting geven op het aantal

een wijkteammedewerker wordt betrokken. In

verwijzingen so en sbo in 2017 en hoe dit

2017 was dit bij één op de tien arrangementen het

zich naar verwachting zal ontwikkelen in het

geval.

komende jaar?
•	Wat zijn de doelen in 2018 voor passend
onderwijs?

Voor elke aanvraag wordt een groeidocument
(www.groeidocument.nl) bijgehouden
waarin alle stappen, gespreksverslagen en

Om de administratieve last zoveel mogelijk

onderzoeksuitslagen veilig worden bewaard,

te beperken, zijn bij de meeste vragen opties

en waartoe ook de ouders toegang hebben.

genoemd die kunnen worden aangekruist. Voor

“Daaruit genereren we veel informatie”, zegt

so- en sbo-scholen is er een apart formulier

Vroegindeweij. “En het mooie is dat we er nu ook

ontwikkeld.

leerkrachtkenmerken bij gaan betrekken. Dus dat
je niet alleen stil staat bij de vraag wat er met het

Het samenwerkingsverband staat erop dat

kind aan de hand is, maar je ook afvraagt: wat

schoolbesturen de gegevens (tijdig) aanleveren,

heeft de leerkracht nodig?”

vertelt Vroegindeweij. “Als we het formulier niet
op tijd binnen hebben, sturen we een brief waarin

11

Het hele jaar door worden met de monitor data

iets dat vaak verwijst naar een probleem in

verzameld over hulpvragen, arrangementen en

de organisatie, of dat een school een x aantal

tlv-aanvragen. De monitor wordt gaandeweg

leerlingen heeft verwezen naar cluster 4 zonder

uitgebreid: hulpvragen worden steeds

dat er daaraan voorafgaand een beroep is gedaan

gedetailleerder in kaart gebracht. “We registeren

op onze specialisten. Maar ook: hoe kan het zijn

niet alleen het aantal hulpvragen en afgegeven

dat jullie zo opgeven over jullie leesonderwijs,

tlv’s, maar bijvoorbeeld ook of het gaat om een

terwijl je bij het loket de grootste afnemer bent

enkelvoudige of meervoudige problematiek, of het

van leesondersteuning? We zijn er allemaal van

een onderbouw- of een bovenbouw-leerling is –

overtuigd dat we ontzettend veel van elkaar

ofwel of het om een vroege of latere diagnose gaat

kunnen leren en dat het erom gaat dat we met

– en welke expertise er is ingezet. Deze gegevens

de inzet van de passend onderwijs middelen een

worden maandelijks gerapporteerd en eens in de

maximale impact bewerkstelligen.”

zes weken besproken in het bestuur.”

MAXIMALE IMPACT

TIPS
•	Vraag schoolbesturen om de verantwoording

De monitor levert data op

van de middelen te relateren aan de

samenwerkingsverbandniveau, maar kan

doelen van passend onderwijs.

ook op bestuurs- en schoolniveau gegevens
opleveren. En die informatie is van groot
belang voor de gesprekken die Vroegindeweij
met de schoolbesturen voert. Daar liggen de

•	Ontwikkel een goede monitor en
breid deze gaandeweg uit.
•	Voer met besturen een dialoog over beter
passend onderwijs op basis van feiten.

verantwoordingsformulieren van het bestuur
op tafel, de data van de monitor die betrekking
hebben op het betreffende bestuur, en ook

MEER INFORMATIE

de uitkomsten van de driemaandelijkse
tevredenheidsonderzoeken onder

Johan Vroegindeweij

schooldirecteuren, ib’ers en ouders .

johan.vroegindeweij@swvunita.nl

“Als je al die gegevens met elkaar verbindt, dan
zie je ontzettend veel”, zegt Vroegindeweij.
“Bijvoorbeeld dat een school of bestuur bijna
geen aanvragen voor arrangementen indient,
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2.

VERANTWOORDEN IS:

     SAMEN

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
In samenwerkingsverband Passend primair

De nadruk van verantwoorden ligt in deze visie

onderwijs Noord Kennemerland is alles

niet aan het eind, maar juist aan het begin

erop ingericht dat betrokkenen samen de

van het proces. “Vanuit een gezamenlijke

verantwoordelijkheid nemen voor passend

verantwoordelijkheid formuleren we in ons

onderwijs. Directeur Astrid Ottenheym legt uit

ondersteuningsplan bepaalde hypotheses,

hoe het samenwerkingsverband dit stimuleert

waarvan we aannemen dat ze juist zijn”, zegt

en faciliteert. “Verantwoorden is in onze visie:

Ottenheym. “We denken dat we de goede

samen onderzoeken en samen leren, en op basis

dingen doen, dat het werkt, maar dat weten

daarvan zaken verbeteren.”

we van tevoren niet. Wel nemen we er de
verantwoordelijkheid voor. Daarom moeten we
onderzoeken of onze hypotheses uitkomen,

“Door de cultuur van meten-is-weten zijn mensen

samen kijken wat er gebeurt, en dat samen

verantwoorden gaan zien als iets dat je ‘voor een

verklaren. Verantwoorden is in onze visie het

ander’ doet, en dat die ander beoordeelt of je het

startpunt om te onderzoeken en te leren en op

goed of niet goed hebt gedaan. Dat heeft in mijn

basis daarvan zaken bij te stellen.”

optiek een stagnerende invloed op het handelen
van professionals, omdat dat angst creëert.

Samenwerken, daar draait het om in dit

Angst belemmert professionals om samen met de

samenwerkingsverband. En in die samenwerking

ouders de goede dingen te doen voor het kind. En

staat de driehoek kind-ouders-school centraal.

dat is juist wat je wilt.”

Om deze driehoek te ondersteunen, zijn
consulenten van het samenwerkingsverband,

SAMEN

jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeenten
belangrijke samenwerkingspartners. “We kiezen
voor het professionaliseringsmodel”, zegt

In plaats van ‘verantwoording afleggen’ spreekt

Ottenheym. “Dat houdt in dat niet de expert

Ottenheym dan ook van ‘verantwoordelijkheid

komt vertellen hoe het moet, maar dat we samen

nemen’. “We hebben een serieuze opdracht die

verantwoordelijk zijn, dat de professionals en de

betrekking heeft op kinderen. Daar moeten we de

ouders aan het roer staan, en dat we kinderen en

verantwoordelijkheid voor nemen. Om dat goed te

scholen niet aanbodgericht, maar vraaggericht

kunnen doen hebben we gegevens nodig, maken

ondersteunen.”

we zichtbaar wat we doen en gaan we daarover
met elkaar in gesprek. Dát is verantwoordelijkheid
nemen. En dat doen we samen.”
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TOP DOSSIER

een korte en bondige rapportage. Bovendien hadden
scholen de neiging om het groeidocument in te

In de schoolpraktijk betekent dit dat de ouders, het

vullen als een verantwoording, en dat is niet wat we

kind en de leerkracht, samen met de ib’er en de

willen. Met het TOP dossier maken de betrokkenen

consulent van het samenwerkingsverband, om de

in dialoog een plan en komen ze regelmatig bij

tafel zitten om een plan te maken: hoe kan dit kind

elkaar om te kijken naar het resultaat van de

het beste worden ondersteund? De consulent van

inspanningen.”

het samenwerkingsverband is nadrukkelijk niet
de expert, maar fungeert als de begeleider van dit
proces.

GEGEVENS DUIDEN

De betrokkenen maken het plan met behulp van

Want dat verantwoorden in dit samenwerkings-

het zogenoemde TOP dossier (Totaal Ontwikkel

verband staat voor ‘verantwoordelijkheid

Plan, zie www.topdossier.nl). Dit is een webbased

nemen’, betekent niet dat men zich niet hoeft te

omgeving die kind, ouders, school en andere

verantwoorden. “Bij verantwoordelijkheid nemen

professionals helpt om samen een plan te maken

hoort natuurlijk ook dat je achteraf verantwoordt

en uit te voeren. Dit gebeurt volgens de stappen

hoe je het hebt gedaan”, aldus Ottenheym. “Dat is

van handelingsgericht werken: waarnemen,

zelfs cruciaal, omdat je daarvan kunt leren.”

begrijpen, plannen, realiseren. De leer- en
ondersteuningsbehoeften van het kind worden in

De middelen voor de extra ondersteuning worden

kaart gebracht en de benodigde gegevens worden

verdeeld over acht geografische werkgebieden. In

uit het leerlingvolgsysteem gehaald. De leerkracht,

elk werkgebied stelt een groep schooldirecteuren

leerling, ouders en eventuele andere professionals

en ib’ers, met ondersteuning van een consulent

werken samen aan een Totaal Ontwikkel Plan waarin

van het samenwerkingsverband, vast hoe de

het ontwikkelingsperspectief is geïntegreerd.

middelen worden besteed. Er gelden hiervoor
vanuit het samenwerkingsverband slechts globale

“De inspectie vindt dat dit instrument voldoet aan de

kaders. Elk werkgebied maakt een plan en legt

eisen die aan het ontwikkelingsperspectief moeten

elk trimester (achteraf) verantwoording af aan het

worden gesteld”, vertelt Ottenheym. “En ons helpt

samenwerkingsverband.

het om naderhand te kijken: werken we doelmatig
en efficiënt? Helpt het wat we doen? Het TOP dossier

Ottenheym: “De werkgebieden leveren de gegevens

is een uitstekende opvolger van het groeidocument

aan, en onze kwaliteitsmedewerker brengt die bij

dat scholen voorheen bijhielden. Dat waren vaak erg

elkaar en maakt ze vervolgens beschikbaar. We

lange verhalen, terwijl dit instrument uitnodigt tot

hebben verschillende commissies, bijvoorbeeld de
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commissie ‘kwaliteit’ en de commissie ‘innovatie’,

maar ook jeugdhulpinstellingen, ambulant

die de gegevens vervolgens vanuit hun eigen

begeleiders en gemeenten hebben hier hun eigen

perspectief bekijken en duiden. Dat alles wordt

omgeving.

ten slotte besproken in het bestuur, dat ernaar
kijkt vanuit het perspectief van onze strategische

“De online werkplaats fungeert in toenemende

perspectieven en doelen. We zijn momenteel bezig

mate als een community”, vertelt Ottenheym.

met het bouwen van een systeem, waarmee de

“Het is een online samenwerkingsplatform,

gegevens geanonimiseerd uit de swv-omgeving

waar mensen geïnspireerd en uitgenodigd

van TOP dossier gehaald kunnen worden om deze

worden om samen te werken en kennis te delen.

te verwerken in de trimesterrapportages. Deze

Zoiets moet groeien, maar steeds meer mensen

rapportages zijn gekoppeld aan het jaarplan

zien het als een meerwaarde. Er zijn inmiddels

en worden als in een groeimodel verwerkt in

zo’n 300 mensen die participeren. We hebben

de publieke omgeving van onze website. Het

hiermee de horizontale verantwoording heel

inhoudelijk jaarverslag rolt hier dan min of meer

interactief ingericht. Dat past heel goed bij een

vanzelf uit.

netwerkorganisatie als de onze.”

HORIZONTALE
VERANTWOORDING

TIPS
•	Vermijd een ‘afrekencultuur’. Stimuleer dat

Dat transparantie een van de kernwaarden is
van dit samenwerkingsverband, zien we onder

mensen verantwoordelijkheid nemen.
•	Stimuleer dat betrokkenen – kinderen, ouders,

meer aan de website (www.ppo-nk.nl), ‘de

leerkrachten, professionals – gezamenlijk

boekenkast van het samenwerkingsverband’,

verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door

zoals Ottenheym het zegt. De website toont een
bovengemiddelde openheid over de ins en outs
van het samenwerkingsverband.

te werken met het TOP dossier.
•	Stimuleer en faciliteer horizontale
verantwoording, bijvoorbeeld door een online
samenwerkingsplatform in te richten.

Maar misschien nog wel belangrijker is de
‘achterkant’ van de website, de afgeschermde
omgeving die fungeert als een werkplaats

MEER INFORMATIE

voor betrokkenen. De werkgebieden, de
netwerkgroepen, bijvoorbeeld rond thema’s zoals

Astrid Ottenheym

‘thuiszitters’, ‘hoogbegaafdheid’ of ‘ouderkracht’,

a.ottenheym@ppo-nk.nl
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    OP WEG NAAR

MEER INZICHT

EN TRANSPARANTIE
Het was juni 2017 toen samenwerkingsverband

Het inspectiebezoek heeft als een katalysator

po Roosendaal/Moerdijk, kortweg SWV PO 3002

gewerkt en heeft de ontwikkeling versneld. We

– acht schoolbesturen, ruim 75 scholen – door

hebben toen vrij snel afspraken kunnen maken

de onderwijsinspectie werd aangesproken op de

over de te volgen verantwoordingssystematiek.”

wijze waarop het samenwerkingsverband omging
met de verantwoording van de middelen voor

Dit tot tevredenheid van Biskop, die veel

passend onderwijs. Het heeft de ontwikkelingen

waarde hecht aan een gedegen verantwoording

op dit gebied in een stroomversnelling gebracht,

van de middelen voor passend onderwijs.

vertelt Jack Biskop, directeur-bestuurder van dit

“Natuurlijk moeten we daarover rekenschap

samenwerkingsverband.

afleggen. Het gaat niet alleen om technischfinanciële verantwoording – dat je laat zien
waar het geld aan is besteed – maar ook de

Onduidelijk was volgens de inspectie of de

doelmatigheidsvraag is van belang: hebben

middelen voor extra ondersteuning daadwerkelijk

we de dingen gedaan die hout snijden, die de

worden ingezet voor de doelen waarvoor ze

doelen van passend onderwijs dienen? Het

zijn aangevraagd en of deze doelen worden

is gemeenschapsgeld, dus we moeten ook

behaald. Daar moet het samenwerkingsverband

maatschappelijke verantwoording afleggen.”

meer zicht op hebben, vond de inspectie. Ook
ontbrak het aan transparantie: leerkrachten
en ouders worden onvoldoende geïnformeerd

EENDUIDIG

over passend onderwijs. De inspectie gaf
het samenwerkingsverband de opdracht om

Samenwerkingsverband po Roosendaal/

de middelen eenduidiger en inzichtelijker te

Moerdijk heeft, in de woorden van Biskop,

verantwoorden.

gekozen voor een ‘hybride model’. Waar het
gaat om de lichte ondersteuning hanteert het

GEMEENSCHAPSGELD

samenwerkingsverband het schoolmodel:
de scholen krijgen 150 euro per leerling.
Voor zwaardere ondersteuning vragen

De opdracht kwam op een moment dat het

de scholen arrangementen aan bij het

gesprek over verantwoording binnen het

samenwerkingsverband.

samenwerkingsverband volop gaande was,
vertelt Biskop. “De verantwoording moest beter,

Hoe kon het samenwerkingsverband meer zicht

daar waren de schoolbesturen het wel over eens,

krijgen op de besteding van de middelen voor

maar hoe dat moest, daar was nog discussie over.

lichte ondersteuning? De jaarverslagen van

18

de schoolbesturen en de monitorgesprekken

dezelfde kopjes gaan gebruiken, kunnen we niet

die Biskop jaarlijks met de besturen voerde,

alleen beter zien waar scholen de middelen voor

gaven daarin onvoldoende inzicht. “Het leverde

lichte ondersteuning aan uitgeven, maar kunnen

geen eenduidige informatie op doordat de

we besturen ook beter met elkaar vergelijken.”

schoolbesturen in hun jaarverslagen op hele
verschillende manieren rapporteerden over

Maar om dat goed te kunnen doen, moet er ook

de besteding van de middelen. En datzelfde

beter zicht zijn op de besteding van de middelen

was het geval in de monitorgesprekken:

voor de zwaardere ondersteuning. Aandachtspunt

het waren acht zeer verschillende verhalen,

daarbij is bureaucratie te voorkomen, zodat de

waardoor het eigenlijk niet mogelijk was om

administratieve last van de scholen niet groter

ze te vergelijken en om iets te zeggen over het

wordt, vertelt Biskop. “We hebben de afspraak

samenwerkingsverband als geheel.”

gemaakt dat de schoolbesturen per arrangement
verantwoording afleggen. Bij elk arrangement

Er moest dus meer uniformiteit komen

waarvoor een school geld heeft ontvangen, stellen

in de manier waarop de schoolbesturen

we twee vragen. De rechtmatigheidsvraag: is het

verantwoording afleggen; in het eigen jaarverslag

geld besteed zoals wij het hebben afgesproken?

én aan het samenwerkingsverband. “In feite

En de doelmatigheidsvraag: is het doel bereikt dat

moeten de schoolbesturen de middelen voor

met het arrangement werd beoogd?”

passend onderwijs twee keer verantwoorden.
Het is natuurlijk het meest efficiënt om hiervoor

Drie keer per jaar maakt Biskop een

dezelfde systematiek te gebruiken. Daarover

managementrapportage , die hij met de

hebben we nu afspraken gemaakt.”

schoolbesturen bespreekt. Deze rapportage
maakt onder meer de bedragen zichtbaar die

TWEE VRAGEN

voor arrangementen naar de scholen gaan. “Er
zijn daarin grote verschillen”, vertelt Biskop. “Zo
gaat er bijvoorbeeld relatief veel geld naar een

Vanaf dit schooljaar verantwoorden de

inclusieve school, een éénpitter, omdat die –

schoolbesturen de middelen voor lichte

vanzelfsprekend – veel arrangementen aanvraagt.

ondersteuning allemaal op dezelfde manier. Dat

Die verschillen roepen bij de schoolbesturen wel

wil zeggen dat er categorieën zijn vastgesteld

eens vragen op, maar als ze verklaarbaar zijn,

waaronder ze de uitgaven onderbrengen,

zoals bij deze inclusieve school, dan wordt dat

bijvoorbeeld professionalisering, inzet van de

geaccepteerd. Er is wat dat betreft sprake van

intern begeleider, inzet van de klassenassistent,

solidariteit.”

enzovoort. Biskop: “Doordat alle besturen
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HORIZONTALE
VERANTWOORDING

wordt. Als je al die data met elkaar kunt verbinden,
is de belangrijkste vraag: wat leren we hier nu
van? Want als je uit die data kunt afleiden welke

Biskop heeft hoge verwachtingen van de

interventies meer en minder succesvol zijn, dan

mogelijkheden die de nieuwe verantwoordings-

zou dat sturend kunnen zijn voor het beleid van

systematiek oplevert. Zo verwacht hij dat de

het samenwerkingsverband.”

gesprekken met de besturen en scholen meer
inhoud en diepgang zullen krijgen. “Op het
moment dat je alle data bij elkaar hebt, is er meer

TIPS

informatie beschikbaar en worden die gesprekken
fijnmaziger. Het gaat over kleinere verschillen,

•	Maak afspraken over een uniforme registratie

dus het geeft meer inzicht. Ook hoop ik dat we

van de besteding van de middelen voor lichte

de komende jaren de horizontale verantwoording
goed inhoud gaan geven. Daar zijn nog veel
vragen over, bijvoorbeeld aan wie we allemaal
verantwoording willen afleggen. Aan ouders? Aan

ondersteuning.
•	Vermijd bureaucratie en minimaliseer de
administratieve last van scholen.
•	Verbind cijfers over de besteding van de

gemeenten? En op welke manier gaan we dat dan

middelen met andere gegevens en stel de

doen? Ook dat gesprek is op gang gekomen, maar

vraag: wat leren we hiervan over de effectiviteit

we hebben wat dat betreft nog wel een weg te

van interventies?

gaan.”
Maar bovenal hoopt Biskop dat het op den

MEER INFORMATIE

duur mogelijk zal zijn om op basis van de data
uitspraken te kunnen doen over welke interventies

Jack Biskop

meer en minder bijdragen aan de doelstellingen

directie@po3002.nl

van passend onderwijs. “Dat zou natuurlijk het
mooiste zijn. Maar zo ver zijn we nog niet. Want
om dat goed te kunnen doen, moeten we de
gegevens over de besteding van de middelen
koppelen aan andere gegevens, bijvoorbeeld over
de leerlingenpopulatie van de scholen en het
aantal tlv’s. We zijn op dit moment bezig met de
invoering van een geautomatiseerd systeem voor
de aanvraag van tlv’s, waardoor dat gemakkelijker
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4.

VERANTWOORDING

EN KWALITEITSZORG:

ONLOSMAKELIJK

VERBONDEN
Samnwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
30 06 (Brabant Noordoost). De middelen worden
volgens een andere systematiek verdeeld en er
is gekozen voor nieuwe vormen van monitoring
en verantwoording. Mirjam van Oers, directeur
van dit samenwerkingsverband, vertelt erover.
“In plaats van slaafs formulieren in te vullen,
worden scholen gestimuleerd om na te denken, te

Past voor kortdurende
zeer intensieve
begeleiding van
(dreigende) thuiszitters
Voortgezet
Speciaal Onderwijs
voor intensieve
specialistische
ondersteuning
Koersklas voor extra
structuur en nabijheid
Regulier onderwijsproces
waar nodig ondersteund
vanuit Trajectvoorziening

Basisondersteuning

is nog in volle gang – verandert er veel in

Past
VSO
Koersklas

Expertisecentrum
Jeugdhulp

ondersteuningsstructuur – de implementatie

Extra
ondersteuning

Met de invoering van een nieuwe

Trajectvoorziening

Regulier
onderwijsproces

reflecteren en te leren.”
Voorheen vroegen scholen voor ondersteuning
“Allereerst hebben we een visie op

binnen de school bij het samenwerkingsverband

verantwoording ontwikkeld. Een klankbordgroep,

een arrangement of een aanwijzing voor

bestaande uit een dwarsdoorsnede van het

leerwegondersteunend onderwijs aan. In de nieuwe

samenwerkingsverband – van leerling, ouder

ondersteuningsstructuur krijgen alle scholen

en docent tot schooldirecteur en bestuurder

een budget voor het reguliere onderwijsproces

– heeft hierover meegedacht. De nadruk in

en de trajectvoorziening, die samen de

onze verantwoordingssystematiek ligt op

basisondersteuning vormen. Dat budget kunnen

verantwoording aan de direct belanghebbenden –

ze naar eigen inzicht inzetten. “Dit vermindert

leerlingen en ouders – en aan elkaar.”

de bureaucratie aanmerkelijk”, vertelt Van Oers.
“Scholen kunnen nu sneller handelen en de tijd die

NIEUWE STRUCTUUR

ze voorheen kwijt waren aan testen en formulieren
invullen kunnen ze nu besteden aan de leerlingen.”

Om een beeld te krijgen van de wijze

Voor leerlingen die toch nog extra ondersteuning

waarop verantwoording gestalte krijgt in de

nodig hebben zijn er – in volgorde van toenemende

praktijk, moeten we weten hoe de nieuwe

ondersteuningsintensiteit – de koersklas, het vso

ondersteuningsstructuur er in grote lijn uit ziet.

en Past. In een koersklas – er zijn er een aantal
ondergebracht in reguliere scholen – krijgen
leerlingen gedurende maximaal twee jaar in
een kleine groep onderwijs en begeleiding van
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gespecialiseerde docenten. De meest intensieve

vrijblijvend, maar dat is het niet”, zegt Van Oers. “We

ondersteuningsvariant is Past (Passende Andere

sturen op een hoge kwaliteit van de verantwoording.

Stap), een bovenschoolse voorziening voor

High trust, low tolerance.”

(dreigende) thuiszitters, waar leerlingen kortdurend
(3 tot 6 maanden) zeer intensieve ondersteuning op

Het samenwerkingsverband analyseert deze data

maat krijgen. Inzet van zowel de koersklas als van

en rapporteert dit vervolgens aan de school, die de

Past is dat de leerlingen op den duur toe kunnen

analyse op haar beurt betekenis geeft. “De gedachte

met minder intensieve ondersteuning binnen het

is dat we de processen kwantitatief monitoren, en

reguliere onderwijs. “Omdat wij de verschillende

dat we de data vervolgens kwalitatief analyseren”,

ondersteuningsvarianten definiëren op basis van de

zegt Van Oers. “We gaan dus over de data met elkaar

begeleidingsintensiteit, staat Past in de piramide

in gesprek. Dat hebben we onlangs voor de eerste

boven het vso”, licht Van Oers toe. “Past biedt

keer gedaan in het zorgcoördinatorenoverleg, en

namelijk een zeer intensief maatwerktraject, terwijl

dat leverde tussen de scholen goede gesprekken

er in het vso in groepen wordt gewerkt.”

op over zaken die opvallen. Het is mooi om te zien
dat scholen zichzelf en elkaar de vraag stellen of het

KWALITATIEVE ANALYSE

efficiënter of beter kan. De duiding van de gegevens
wordt, samen met de verantwoording over de inzet
van de middelen, door de scholen vastgelegd in het

Scholen stemmen met de leerling en ouders af

ondersteuningsjaarverslag.”

over de begeleiding vanuit de trajectvoorziening.
In plaats van de tijdrovende individuele aanvragen
en evaluaties in het verleden, noteert de school

PASSEND INSTEKEN

in een systeem van het samenwerkingsverband
geanonimiseerde gegevens over de leerlingen die

Werd voorheen vaak gestart met zo licht mogelijke

ondersteuning krijgen in de trajectvoorziening,

ondersteuning, in de nieuwe structuur is er gekozen

zoals het leerjaar en het onderwijsniveau, en wordt

voor een andere benadering, vertelt Van Oers.

aangegeven waar de ondersteuning op is gericht.

“Vaak moest de ondersteuning gaandeweg worden

Middels een aanvraagprocedure worden ook voor

opgeschaald, maar je wilt natuurlijk liever het

de andere ondersteuningsniveaus vergelijkbare

omgekeerde bereiken: dat de ondersteuning minder

gegevens verzameld. Daarnaast verantwoorden

intensief wordt. Daarom kiezen we ervoor om te

scholen zich naar het samenwerkingsverband over

starten op een passend ondersteuningsniveau,

de inzet van de middelen. Niet om te controleren en

zodat de intensiteit van de ondersteuning

‘af te rekenen’, maar om te leren en om het gesprek

gaandeweg zo mogelijk kan verminderen. Daarmee

te voeren over kwaliteit. “Dit klinkt misschien

voorkom je faalervaringen en is uiteindelijk de kans
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op succes groter. Soms is het bijvoorbeeld beter om

en kwaliteitskaders en we zijn betrokken bij de

te starten in een koersklas, en er naartoe te werken

toeleiding naar extra ondersteuning. We schrijven

dat de leerling vervolgens kan doorstromen naar een

scholen echter niet voor hoe ze uitvoering moeten

reguliere klas.”

geven aan het onderwijs en de ondersteuning. Dat
is heel nadrukkelijk onze visie: die deskundigheid

Om vast te stellen wat een passende insteek

ligt in de school. Bovendien kunnen zij er zo voor

is, staan drie vragen centraal: waarom biedt dit

zorgen dat de ondersteuning optimaal aansluit bij

ondersteuningsniveau, bijvoorbeeld de koersklas,

het onderwijsconcept van de school.”

een reële kans op succes? Waarom is een hoger
ondersteuningsniveau niet nodig? En waarom is een
lager ondersteuningsniveau niet toereikend? “In het

TIPS

kader van de kwaliteitszorg is in de eerste plaats
de vraag relevant of leerlingen na de koersklas

•	Ontwerp een aanpak waarbij het toewijzen

inderdaad naar een lager ondersteuningsniveau

van arrangementen en tlv’s, verantwoording

gaan”, zegt Van Oers. “Dat is immers een belangrijke

en kwaliteitszorg nadrukkelijk met elkaar

indicatie dat de begeleiding in de koersklas het
verwachte effect heeft. Uitgangspunt is: als we het

verbonden zijn.
•	Verminder de administratieve belasting

goed doen, zien we dat leerlingen steeds minder

van scholen en het swv door te sturen op

intensieve ondersteuning nodig hebben.”

kwaliteit en verantwoordelijkheid in plaats
van op controle en door gebruik te maken van

Van Oers realiseert zich dat samenwerken met het

bestaande gegevens: kwaliteitssystemen

primair onderwijs hierin essentieel is. “Dat is een

van de scholen, inspectieonderzoek en

belangrijke volgende stap: intensiever samenwerken

beschikbare databases.

met het po zodat we komen tot een doorlopende

•	Leer van andere samenwerkingsverbanden.

ondersteuningslijn waarin leerlingen in het po en
in het vo op basis van succeservaringen kunnen
doorstromen naar minder intensieve begeleiding.”

DESKUNDIGHEID VAN DE SCHOOL
Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de scholen
over de inhoud gaan, vertelt Van Oers. “We stellen
als samenwerkingsverband financiële kaders

MEER INFORMATIE

Mirjam van Oers
mirjam.voers@swvvo3006.nl
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5.

MONITOREN

ÉN LEREN
VAN ELKAAR
Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht

aanpak of een project willen ontwikkelen. Om de

kiest voor het schoolmodel: de middelen voor

drempel voor verwijzing naar het vso te verhogen,

passend onderwijs worden direct verdeeld over

is afgesproken dat een school voor elke leerling

de scholen. Om inzicht te krijgen in de besteding

die ze verwijst gedurende twee jaar betaalt:

van het geld, is er de afgelopen jaren gewerkt

het eerste jaar 10.000 euro en het tweede jaar

aan een monitor, die op basis van feedback van

6.000 euro. Doordat dat geld volgens dezelfde

de scholen gaandeweg steeds wordt verbeterd.

verdeelsleutel weer teruggaat naar de scholen,

Harry Emmerzaal en Stan Poels, respectievelijk

krijgt de school een klein deel van dat bedrag

directeur en bestuurder/penningmeester van dit

weer terug.

samenwerkingsverband, vertellen over dit proces.
“Scholen worden zo getriggerd om te onderzoeken
hoe ze het aantal verwijzingen kunnen verlagen”,
“Wij hebben gekozen voor het schoolmodel,

zegt Poels. “En we zien dat dat werkt. Scholen

omdat we vinden dat het geld voor passend

verbeteren hun zorgstructuur of creëren

onderwijs terecht moet komen op de plek waar de

voorzieningen in de school, waardoor het aantal

leerlingen zijn”, zegt Emmerzaal. “Scholen weten

vso-leerlingen de afgelopen jaren is afgenomen

zelf dondersgoed wat er nodig is. Vanzelfsprekend

tot onder het landelijk gemiddelde. ‘Vso’ is

moeten de scholen wel verantwoording afleggen,

trouwens geen vies woord, want voor sommige

zodat we allemaal weten waaraan het geld wordt

leerlingen is het heel passend. Daarom is het

besteed én kunnen laten zien dat dat de goede

net zo goed belangrijk dat we ervoor waken dat

dingen zijn.”

leerlingen vanwege de financiën te lang in de
reguliere school worden gehouden. Dat is en blijft

VERWIJZER BETAALT
Elke school krijgt een vaste voet van 50.000 euro,

een aandachtspunt bij deze constructie.”

TABELLEN EN GRAFIEKEN

aangevuld met een bedrag waarvan de hoogte
afhankelijk is van het schooltype; vmbo basis

Een monitorformulier en een evaluatiemiddag;

en kader krijgen het meest (factor 3) en havo/

dat zijn op dit moment de twee belangrijkste

vwo het minst (factor 1). Daarnaast blijft er nog

ingrediënten van de verantwoordingssystematiek

voldoende geld over om de centrale kosten van

die de afgelopen jaren is ontwikkeld. Op grond

het samenwerkingsverband te dekken, en is

van een jaarlijkse evaluatie wordt de werkwijze

er een innovatiefonds, waarvoor scholen een

steeds verbeterd.

aanvraag kunnen doen als ze een vernieuwende
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Omdat de vragenlijst die in het eerste jaar

EVALUATIEMIDDAG

werd gebruikt niet goed werkte – “Het was
appels met peren vergelijken” – heeft het

Eerst krijgen alle scholen de rapportage

samenwerkingsverband een digitaal programma

toegestuurd die betrekking heeft op de

laten ontwikkelen dat zowel een rapportage

eigen school. Vervolgens ontvangen ze

van de individuele scholen als van het totale

de ‘totale rapportage’ over het gehele

samenwerkingsverband oplevert. Tabellen en

samenwerkingsverband. Deze algemene

grafieken geven getalsmatige informatie over vele

cijfers worden besproken tijdens de jaarlijkse

aspecten van passend onderwijs, bijvoorbeeld

evaluatiemiddag, waar vertegenwoordigers

over thuiszitters, het soort ondersteuning en

van de scholen, maar ook van de OPR, het

de kosten daarvan, het gemiddeld aantal uren

samenwerkingsverband po en van gemeenten,

ondersteuning per leerling, het aantal afgegeven

samen terugblikken op het afgelopen jaar passend

tlv’s, de verwijzing naar vso, en informatie over

onderwijs. Emmerzaal: “Het vier jaar omvattende

praktijkonderwijs en lwoo.

ondersteuningsplan is bij ons niet in beton
gegoten. Op basis van de evaluatiemiddag passen

Om de cijfers en overzichten te kunnen uitdraaien,

we dingen aan en maken we afspraken voor het

moeten de scholen natuurlijk de input aanleveren.

komende jaar. Scholen presenteren tijdens die

Hiervoor is een monitorformulier ontwikkeld.

middag wat ze aan het doen zijn, ze inspireren

“Omdat scholen bang waren dat dit hen teveel

elkaar, leren van elkaar, en ze maken samen

tijd zou gaan kosten, hebben we ons best gedaan

plannen voor het komende jaar.”

om een formulier te ontwerpen dat zo eenvoudig
mogelijk is in te vullen”, vertelt Emmerzaal. “De

Tijdens de laatste evaluatiemiddag is geadviseerd

administratieve last blijkt wel mee te vallen. De

om het bestaande monitorformulier te blijven

zorgcoördinatoren geven aan dat ze er gemiddeld

gebruiken, vertelt Poels. “Een mooie ontwikkeling

ongeveer een dag per schooljaar aan besteden.

is dat een aantal zorgcoördinatoren nu iemand

Ik vermoed dat de administratieve last van

van financiën – vaak een directielid – betrekken

scholen van samenwerkingsverbanden die met

bij het invullen van het formulier. Dan wordt dus

het expertisemodel werken, en die het geld dus

ook binnen de school het gesprek gevoerd over

moeten aanvragen, groter is. Natuurlijk scheelt

de besteding van deze middelen. Overigens werd

het ook veel invultijd als zorgcoördinatoren de

ook duidelijk dat de scholen erg weinig doen met

gegevens regelmatig bijhouden. Dat vergt enige

de eigen schoolrapportage. Dat is nog wel een

discipline.”

aandachtspunt.”

27

Een ander punt van aandacht is de volgende

in gesprek, niet om elkaar te beoordelen, maar

vraag: de rapportages geven een beeld van

om van elkaar te leren. Dat is ook een belangrijk

de ondersteuningsactiviteiten en de kosten

aspect van verantwoording. Ik vind dit een

daarvan, maar leiden die activiteiten ook tot de

fantastische vervolgstap, die ook veel zegt over

beoogde resultaten? “In feite is dat natuurlijk de

het onderlinge vertrouwen en over de manier

centrale vraag”, vindt Emmerzaal. “Maar wel een

waarop scholen met elkaar samenwerken.”

ingewikkelde. Want wanneer is het doel behaald?
Als de ondersteuning kan worden gestopt? Als
de leerling overgaat? Bovendien zijn er niet altijd

TIPS

concrete, individuele doelen geformuleerd,
bijvoorbeeld bij groepstrainingen, zoals een
socialevaardigheidstraining. Maar ook: als je
de vraag naar de doelenrealisatie echt goed wilt
beantwoorden, dan zadel je scholen wel weer op
met een administratieve last. Kortom, we gaan
hier de komende tijd goed over nadenken. Ik denk
dat dit hét item is van de toekomst.”

•	Verbind aan de cijfermatige evaluatie een
inhoudelijke verdieping, bijvoorbeeld in de
vorm van intervisie.
•	Denk na over de vraag: hoe weten we in
hoeverre de doelen zijn behaald?
•	Vraag scholen om de besteding van de
middelen te verantwoorden, maar zorg ervoor
dat dit zo weinig mogelijk tijd kost.

DE DIEPTE IN
MEER INFORMATIE

Waar Emmerzaal en Poels heel blij mee zijn, is het
besluit van de scholen om ook meer inhoudelijk

Harry Emmerzaal

aan elkaar te gaan rapporteren. Komend

harry.emmerzaal@swv-vo-zou.nl

schooljaar gaan (vrijwillige) intervisietrajecten van
start, waarin scholen elkaar in groepjes van drie
visiteren. Emmerzaal: “Het monitorformulier levert
veel informatie op, maar dat blijft toch vooral
bij getallen. Als aanvulling op de cijfermatige
rapportages, gaan we nu ook wat meer de diepte
in. De scholen gaan elkaar inhoudelijk bevragen:
hoe heb jij je basisondersteuning ingezet? En
hoe heb je je extra ondersteuning ingezet? Wat
werkt bij jullie goed? Scholen gaan dus met elkaar
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AANVRAGEN

VAN
NAAR

VERANTWOORDEN

In een pilot hebben 14 scholen van

budget voor extra ondersteuning te geven, dat ze

samenwerkingsverband vo Zuid-Holland West de

achteraf verantwoorden. Maar hoe bepalen we de

afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling

hoogte van dat bedrag? Hoe geven scholen inzicht

van een verantwoordingssystematiek, die de

in de besteding van de middelen? En hoe zorgen

komende jaren breed wordt geïmplementeerd.

we ervoor dat de procedure en administratie de

Directeur Karin Loggen vertelt wat de pilot heeft

school zo weinig mogelijk tijd kosten?”

opgeleverd. “Heel belangrijk is dat er hierdoor
in ons samenwerkingsverband draagvlak is

Werkenderwijs zijn er in de pilot antwoorden

ontstaan voor het afleggen van verantwoording.”

gevonden op deze vragen. Er zijn formats
ontwikkeld voor het maken van een plan en er is
een systematiek bedacht voor de verantwoording.

Na de start van passend onderwijs werd

“Maar ook hebben we met elkaar besproken

gaandeweg duidelijk dat het ‘aanvraagmodel’

wat er in de school nodig is om de middelen op

– scholen moesten middelen voor

een verantwoorde manier te besteden”, vertelt

extra ondersteuning aanvragen bij het

Loggen. “Zo is bijvoorbeeld de samenwerking

samenwerkingsverband – heel wat nadelen

tussen de directeur van de school en de

had: het bracht bureaucratie met zich mee,

zorgcoördinator een punt van aandacht. Hoe

het belemmerde scholen om het geld snel en

liggen de financiële verantwoordelijkheden?

slagvaardig in te zetten en het gaf onvoldoende

Hoe houdt de zorgcoördinator de uitgaven bij?

inzicht in de besteding van de middelen voor

Hoe zorg je ervoor dat de directeur daar zicht op

passend onderwijs. “Het moest anders”, zegt

houdt?”

Loggen. “We wilden de middelen beter en goed
gefundeerd verdelen én beter verantwoorden.”

In de pilot is er een nieuwe werkwijze
uitgeprobeerd: elke pilotschool maakte een

PLAN MAKEN

onderbouwd plan met een begroting en kreeg
op basis daarvan een budget voor de extra
ondersteuning. Die budgetten verschilden

Met die ambitie startte het

behoorlijk. De kleinste pilotschool dacht 25.000

samenwerkingsverband twee jaar geleden een

euro nodig te hebben, en de grootste school rond

pilot met acht scholen die gemotiveerd waren om

een ton. “Het bedrag is onder meer afhankelijk

hierover mee te denken. Het tweede jaar kwamen

van de omvang van de school, de populatie

er nog zes scholen bij. “Met die scholen zijn we

en het aantal risicoleerlingen”, zegt Loggen.

gaan praten en experimenteren”, vertelt Loggen.

“Maar het gaat om serieuze bedragen. Iedereen

“Al gauw ontstond het idee om de scholen een

was het er dan ook over eens dat het belangrijk
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is dat scholen hun plan goed onderbouwen

pilotscholen zullen deze gesprekken binnenkort

en de besteding van het geld verantwoorden.

voor de eerste keer worden gevoerd, en het is de

We hebben afgesproken dat de scholen die

bedoeling om vanaf volgend jaar met elke school

lwoo aanbieden, ook een plan maken voor de

jaarlijks zo’n gesprek te voeren. Er is nog geen

besteding van die middelen.”

besluit over genomen, maar als het aan Loggen
ligt, gebeurt dat in groepjes. “Dat is niet alleen

HARD EN ZACHT
In de ontwikkelde beoordelingssystematiek wordt
onderscheid gemaakt tussen de harde financiële

efficiënt – we hebben ruim zestig scholen – maar
bovendien kunnen scholen dan van elkaar leren.”

BEWUSTWORDING

en de zachte inhoudelijke verantwoording,
ofwel tussen ‘verantwoorden’ en ‘evalueren’.

“Het gaat er niet om dat we scholen in dat gesprek

Loggen: “We vinden het belangrijk dat scholen de

willen afrekenen”, benadrukt Loggen. “Doel van

plannen voor de extra ondersteuning inhoudelijk

het gesprek is de school uit te nodigen om het

evalueren: wat hebben we gedaan? Wat was

goed, of nog beter, te doen. Als er iets niet zo goed

het effect? Wat moet er anders? Maar voor de

is gegaan, volgen er dan ook geen sancties, maar

financiën willen we een ‘hardere’ verantwoording:

bespreken we met elkaar hoe het beter kan. We

de school moet aangeven waar ze middelen

hopen dat mensen zich vrij voelen om open te zijn

aan heeft besteed. Daarnaast zetten wij als

over hoe het gaat in hun school. Dat kan alleen

samenwerkingsverband een aantal kengetallen

als we ook als samenwerkingsverband open en

op een rij, onder meer het aantal thuiszitters

transparant zijn en als er vertrouwen is tussen de

en vsv’ers, het gebruik van bovenschoolse

scholen en het samenwerkingsverband.”

voorzieningen, zoals rebound, de uitstroom naar
vso en de afstroom naar een lager schooltype. We

Loggen hoopt dat de nieuwe

willen weten of het geld goed is besteed, maar

verantwoordingssystematiek ook zal bijdragen

ook of de school voldoende bijdraagt aan passend

aan de bewustwording in scholen. “Het gaat om

onderwijs.”

ontzettend veel geld en we vinden het belangrijk
dat scholen daar heel bewust mee omgaan, het

Dat is dan ook de hamvraag in het gesprek dat

bewust inzetten. Daarom willen we ook dat de

jaarlijks met de scholen wordt gevoerd. Op tafel

school gedurende het jaar bijhoudt waar het geld

liggen de inhoudelijke evaluatie en de financiële

aan wordt besteed, en bekijkt of dat moet worden

verantwoording van de school en de kengetallen

bijgesteld. Onze consulenten worden momenteel

van het samenwerkingsverband. Met de

getraind om scholen daarbij te ondersteunen. Het
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is goed dat zij regelmatig met de zorgcoördinator

TIPS

om de tafel gaan zitten om te bespreken hoe het
gaat en om de school te helpen goed zicht te
krijgen op wat er in de school nodig is.”

•	Investeer in draagvlak voor het afleggen van
verantwoording.
•	Stel duidelijk dat het niet gaat om controleren

ANDERE KEUZES

en ‘afrekenen’, maar om verbeteren.
•	Geef scholen ruimte om zich hierin te
ontwikkelen.

De pilot wordt aan het eind van dit schooljaar
afgesloten met een presentatie, waarin de
pilotscholen de ontwikkelde werkwijze en hun

MEER INFORMATIE

ervaringen overdragen aan de andere scholen
van het samenwerkingsverband. De komende

Karin Loggen

jaren zullen uitwijzen of ook deze scholen met de

k.loggen@swvzhw.nl

verantwoordingssystematiek uit de voeten kunnen
en of het opbrengt wat het beoogt: een betere
verantwoording van en meer zicht op de besteding
van de middelen voor passend onderwijs.
Loggen heeft er vertrouwen in. “Het zal ook leiden
tot minder bureaucratie. Want in vergelijking met
het aanvraagmodel, kunnen scholen sneller aan
de slag. Bovendien verwacht ik dat scholen andere
keuzes gaan maken als ze een structureel budget
krijgen en niet steeds moeten afwachten of hun
aanvragen wel of niet worden gehonoreerd. Ik
hoop bijvoorbeeld dat dit scholen zal stimuleren
om expertise in huis te halen in plaats van externe
expertise in te huren.”
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NABESCHOUWING
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NABESCHOUWING
Zes directeuren van samenwerkingsverbanden –

gevolgd door het kiezen van activiteiten die

drie po en drie vo – deden in het voorafgaande een

geschikt zijn om deze doelen te bereiken en de

boekje open over de wijze waarop zij aankijken

monitoring van de uitvoering. De voorbeelden

tegen en omgaan met verantwoording. Welke

van Brabant Noordoost en Zuid-Holland West

conclusies en aanbevelingen kunnen we hieruit

laten zien dat verantwoorden in een heel ander

afleiden? Amarens Veeneman en Rick de Wit

daglicht komt te staan als je de hele cyclus
opnieuw beschouwt.

EEN SNELLE LEERSCHOOL

Een groot deel van de energie die in ZuidHolland West werd gestoken in het indienen

Er zijn samenwerkingsverbanden die bij de start

van aanvragen en uitvoerige verantwoording

van passend onderwijs direct de afspraak maakten

achteraf, werd verlegd naar het maken van

dat scholen de besteding van de middelen voor

onderbouwde plannen, en het bespreken

basisondersteuning en extra ondersteuning

van de opbrengsten daarvan als scholen

verantwoorden via een uitgebreid vragenformulier.

onderling. In Brabant Noordoost veranderde ‘het

Andere samenwerkingsverbanden zijn van plan hier

aanvragen van arrangementen’ in ‘het mogelijk

binnenkort mee te beginnen. Zij kunnen dit echter

maken van trajectvoorzieningen’. De wijze

beter laten. Op basis van de ervaringen hebben de

waarop de scholen daarin passend onderwijs

voorlopers namelijk geleerd dat dit soort papieren

vormgeven, verantwoorden zij vooral aan

verantwoordingen weinig effectief zijn en over het

elkaar. Deze verantwoording is gericht op leren

algemeen niet tot verandering leiden.

van elkaar en het voeren van een gesprek over
kwaliteit. In Kennemerland spreekt men liever

Natuurlijk zijn die voorlopers, samenwerkings-

over ‘verantwoordelijkheid nemen’ dan over

verbanden die van meet af aan goede manieren

‘verantwoording afleggen’. Dit is geen woordspel,

zochten om zicht te krijgen op de besteding

maar houdt in dat verantwoording wordt

van het geld, te prijzen. Zij bieden ons nu

verplaatst naar het begin van het proces.

belangrijke leerervaringen. Bijvoorbeeld dat
het beter is om verantwoording af te leggen aan
elkaar dan alleen maar aan de directeur van het

DATA ZIJN ONONTBEERLIJK

samenwerkingsverband. En ook dat verantwoorden
pas echt zinvol is als het in het teken staat van

Naarmate samenwerkingsverbanden er beter

elkaar bevragen, leren en inspireren. De jaarlijkse

in slagen om data te verzamelen over de gang

evaluatiemiddag die Utrecht Zuidoost organiseert

van zaken binnen het samenwerkingsverband,

en de gesprekken over de managementrapportages

hoeven scholen achteraf minder informatie aan te

in Roosendaal/Moerdijk zijn hier mooie

dragen. Immers, het samenwerkingsverband weet

voorbeelden van.

het al. Een mooie manier van faciliteren en het
verminderen van bureaucratie.

CONCRETE PLANNEN
ALS INGREDIËNT

Voorbeelden zijn de regio’s Zuid-Holland West
en Gooi en Vechtstreek. In die laatste regio
verzamelt het samenwerkingsverband data over

Verantwoorden is het sluitstuk van een proces.

arrangementen en verwijzingen met een in de

Dat proces begint met doelen formuleren,

afgelopen jaren ontwikkelde monitor. Een ander
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deel van de data komt van de scholen zelf, op een

•	Zelf (laten) verzamelen:

manier die zo min mogelijk extra werk met zich

•	Aantal vsv’ers

meebrengt. Idealiter leggen scholen de activiteiten

•	Gebruik van de bovenschoolse

en opbrengsten al werkende vast in systemen.

voorziening

Dat kost minder tijd dan achteraf noteren wat er

•	Gemiddeld aantal uren ondersteuning

allemaal is gedaan.

•	Type ondersteuning en kosten daarvan

Het gaat om betekenisvolle data die wezenlijke

•	Type hulpvragen (enkelvoudig

per leerling
vragen agenderen en leiden tot goede gesprekken.

of meervoudige problematiek),

In sommige samenwerkingsverbanden is het de

type leerling (onderbouw- of

directeur van het samenwerkingsverband die

bovenbouwleerling)

dit gesprek bilateraal voert met de scholen of

•	Aanbod en ambities SOP’s

schoolbesturen. Wij pleiten voor brede gesprekken

•	Tevredenheid ouders, leerlingen,

over data tussen scholen en schoolbesturen.

leerkrachten, ib’ers/zorgcoördinatoren

De impact en het leereffect worden dan groter.
Dit betekent niet dat de directeur van het

en partners
•	Aantal en aard van signalen over

samenwerkingsverband nooit bilateraal met

ondersteuning (bijv. aantal klachten)

individuele scholen of schoolbesturen zou mogen

•

spreken. Ook dit soort gesprekken kunnen nuttig

•	Aantal dreigende thuiszitters

zijn, maar vooral in het licht van stimuleren en

•	Aantal langdurig zieken en reden

ontwikkelen.

Onder- en zij-instroom vanuit de zorg

daarvan
•	Duur uitblijven passende ondersteuning

Voorbeelden van zinvolle data
(als basis voor het gesprek)
•	Uit beschikbare bronnen, zoals het
inspectierapport van de scholen, het
leerlingvolgsysteem, Kijkglas of Dashboard

•	Mate van uitputting van beschikbare
middelen door scholen
•	Verloop schoolloopbaan van leerlingen
•	Opname risicovolle leerlingen (bijv. van
andere reguliere scholen)

Passend Onderwijs:
•	Aantal thuiszitters
•	Deelnamepercentages

Koppeling van verschillende type data leidt tot

•	Aantal verwijzingen regulier-speciaal en

interessante gesprekken. Zo is het bij het gesprek

speciaal-regulier
•	Aantal leerlingen met een
ontwikkelingsperspectief

over een bepaalde trajectvoorziening relevant
om kwantitatieve gegevens (gemiddelde duur
van het traject per leerling, aantal aanvragen per

•	Aanvangsleeftijd ondersteuning

school) te verbinden met kwalitatieve aspecten

•	Aantal weken waarin leerling geen

(ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken) en

aanbod heeft
•	Verwijzingspercentages en leeftijd (hoe

financiën (bijvoorbeeld uitgedrukt per leerling of
als percentage van de totale baten).

lang blijft een leerling op één school?)
•	Verdeling leerlingen over

Zorg ervoor dat de data relevant zijn voor het

ondersteuningscategorieën

onderwerp dat wordt besproken. Maak keuzes

•	Ontwikkeling in aantal geschillen

welke data worden gepresenteerd en op welk
niveau (leerling, leerkracht, school, regio). Het

37

kan interessant zijn om de gegevens op onderwerp
per school te presenteren, zodat scholen
elkaar gericht kunnen bevragen en van elkaars

2.	Relevante data zijn beschikbaar
en worden benut
	Samenwerkingsverbanden die onderling

ervaringen kunnen leren. Wellicht maakt dit het

verantwoorden, doen dit op basis van

op den duur mogelijk om op basis van de data en

eenduidige datasets die over elke school

de gesprekken hierover uitspraken te doen over

beschikbaar zijn. Deze data verzamelen is

welke interventies meer en minder bijdragen aan

geen doel op zich, maar de data dienen als

de doelstellingen van passend onderwijs.

bron om het goede gesprek met elkaar te
voeren. Hierbij zijn vooral gegevens over

DRIE KERNPUNTEN

schoolloopbanen van leerlingen interessant.
Het verzamelen van data gebeurt zo veel
mogelijk werkenderwijs: tijdens het proces

Zo komen we tot drie kernpunten voor

van ondersteuning worden, als onderdeel van

verantwoorden in de tweede fase van passend

het werkproces, gegevens vastgelegd.

onderwijs.
3.	Goede verantwoording begint
1.	Verantwoorden: vooral aan elkaar!
	In plaats van (alleen maar) verantwoording

met scherpe plannen
	Betekenisvolle verantwoording is altijd

af te leggen aan de directeur van

gebaseerd op concrete plannen: tastbare

het samenwerkingsverband, kiezen

doelen en meetbare beoogde resultaten.

samenwerkingsverbanden voor onderlinge

Vooraf is bepaald wie welke beoogde en

verantwoording tussen scholen en

bereikte resultaten gaat verantwoorden

bestuurders op basis van monitor- en

en hoe. Ook dit biedt handvatten om met

evaluatiegegevens. Hiermee is er sprake

elkaar in gesprek te gaan. Cyclisch werken,

van onderling leren (in primair proces en

bijgestuurd op basis van wat wel en niet

management) en kan men elkaar ergens op

werkt, verhoogt de kwaliteit.

aanspreken als dat nodig is. Verantwoorden
is niet controleren. Verantwoorden is
analyseren, bevragen, leren en stimuleren.
Dit stelt scholen, de professionals
die daar werkzaam zijn, in staat zelf
verantwoordelijkheid te nemen. Daar begint
verantwoorden mee.
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SUCCESVOLLE
SAMENWERKINGSVERBANDEN

3.	Er zijn concrete beleidsdoelstellingen
	De visie is vertaald in concrete, creatieve
beleidsdoelstellingen, waarover heldere

In 2018 is in verschillende bijeenkomsten

afspraken zijn gemaakt. Duidelijk is wie

met samenwerkingsverbanden gewerkt aan

zich beijvert voor het realiseren van welke

een lijst met kenmerken van succesvolle

(sub)doelstellingen.

samenwerkingsverbanden. Omdat de lijst
ook veel aanknopingspunten biedt voor beter
verantwoorden, nemen we deze als uitsmijter op

4.	Het beleid kent positieve prikkels

in deze publicatie.

	De prikkels in het beleid dragen op
een positieve manier bij aan het

Succesfactoren passend onderwijs

behalen van de doelstellingen van het
samenwerkingsverband.

1.	Leraren en andere professionals die van
elkaar leren geven passend onderwijs
vorm in de school
	Passend onderwijs krijgt gestalte op de
werkvloer. Medewerkers van scholen met

5.	Beleid wordt gemonitord op een
transparante manier
	Het samenwerkingsverband beschikt over

gelijke functies/takenpakketten (op alle

een ruime set aan data die monitoring,

niveaus) worden met elkaar in contact

beleidsevaluatie en ontwikkeling

gebracht om te delen en te leren. Dit kan

van nieuw beleid ondersteunt en

bijvoorbeeld door intervisie, visitatie

onderbouwt. Het samenwerkingsverband

en netwerkbijeenkomsten voor leraren,

presenteert dit op een transparante

zorgcoördinatoren en (midden)managers.

wijze, bijvoorbeeld via ken- en

Ook wordt veel waarde gehecht aan de

stuurgetallen. Data-analyse is gericht

inbreng van ouders en leerlingen.

op van elkaar leren. Hierdoor is het
samenwerkingsverband in staat om
bewust om te gaan met de besteding van

2.	Er is een gezamenlijke visie

de beschikbare middelen in relatie tot

	De schoolbesturen en scholen die

beleid.

het samenwerkingsverband vormen,
hebben een gezamenlijke visie op
passend onderwijs, die vooral draait

6.	Er is een integrale aanpak voor alle

om het primaire proces: de leerling, de

soorten ondersteuning

leraar en de andere medewerkers. Het

	De onderdelen van het

schoolmanagement benadrukt dit in woord

ondersteuningsaanbod van het

en daad. De visie erkent dat passend

samenwerkingsverband sluiten op elkaar

onderwijs een zaak van lange adem is,

aan en vormen samen een dekkend

maar schetst ook urgentie en toont durf.

aanbod. Hierbij is het theoretisch
onderscheid tussen lichte en zware
ondersteuning niet van wezenlijk
belang. Het samenwerkingsverband
voert regie over de opzet en inrichting
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van het dekkende aanbod. Scholen
en schoolbesturen voor sbo, pro, (v)

9.	Binnen het samenwerkingsverband kent
men elkaar goed en is men bereid elkaar

so ontwikkelen niet eigenstandig hun

iets te gunnen

ondersteuningsaanbod, maar doen dit

	De partners van het

in samenwerking met anderen en onder

samenwerkingsverband kennen elkaar

regie van het samenwerkingsverband.

goed, zorgen van nature voor verbinding

Ook als besloten wordt voorzieningen

en nemen verantwoordelijkheid. Men wil

af te bouwen, draagt het

oprecht van elkaar leren en gunt elkaar

samenwerkingsverband hiervoor mede

successen.

verantwoordelijkheid.
10.	Er heerst een open cultuur die is gericht
7.	De expertise van het (v)so en externe
partijen wordt erkend

op leren en samenwerken
	De lijnen zijn kort en er is zo min mogelijk

	De rol en de positie van het (voortgezet)

bureaucratie. Men durft elkaar ergens

speciaal onderwijs en van externe

op aan te spreken. De directeur en het

partijen worden erkend en de expertise

bestuur van het samenwerkingsverband

wordt benut. Het speciaal onderwijs

leven dit voor, tonen lef en vervullen

beseft dat van hen meer wordt gevraagd

hun rol vanuit de gedachte dat het

dan alleen het bieden van onderwijs

samenwerkingsverband een lerende en

op de traditionele leslocaties. Men

samenwerkende netwerkorganisatie

realiseert zich dat de rol van externe

is. Samenwerkingsverbanden po en vo

partijen (o.a. de gemeente en jeugdzorg)

werken intensief samen bij de overgang

van groot belang is en men werkt

van po naar vo.

hiermee nauw samen. Deze partijen zijn
zo veel als nodig is, ook werkzaam in de
scholen.

8.	Er is op een systematische manier
aandacht voor kwaliteitszorg
	Iedereen die activiteiten uitvoert (en
dus middelen besteedt) legt hiervoor
verantwoording af, zonder onnodige
bureaucratie op te tuigen of een situatie
van dubbele verantwoording te creëren.
Binnen de gekozen systematiek van
verantwoorden heerst een veilige cultuur
waarin men elkaar niet beoordeelt, maar
op een open manier het gesprek aangaat
over de keuzes die zijn gemaakt om de
(sub)doelstellingen te bereiken, en welke
resultaten dit heeft opgeleverd.
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Er gaat veel gemeenschapsgeld om in passend onderwijs. Daarom zoeken
samenwerkingsverbanden naar manieren om de besteding van de middelen
gedegen te verantwoorden. Directeuren van zes samenwerkingsverbanden
– drie po en drie vo – vertellen in deze publicatie openhartig over
hun visie op verantwoording en over de wijze waarop zij eraan werken
om deze visie in hun samenwerkingsverband vorm te geven.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

