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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.”
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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

