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Voorwoord 

 
Passend Onderwijs staat, sinds de invoering ervan medio 2014, sterk in de belangstelling bij het 
algemene publiek. Het gaat dan ook om de ondersteuning aan kwetsbare kinderen op school, die 
om één of andere reden dreigen niet te kunnen meekomen met het reguliere onderwijsprogramma. 
Zij lopen het risico niet optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Ook in de week 
van het verschijnen van dit onderzoeksrapport staat Passend Onderwijs weer in de schijnwerpers: 
volgens onderzoeksbureau Regioplan zijn meer dan 5.500 leerlingen uitgeschreven bij scholen en 
daarmee ontheven van de leerplicht op grond van ‘artikel 5 onder a’ van de Leerplichtwet, dat niet 
voor moeilijk plaatsbare leerlingen bedoeld is maar voor bijvoorbeeld comateuze leerlingen; 
daarnaast zouden er nog eens 9.500 leerlingen ongeoorloofd thuiszitten volgens het 
Thuiszitterspact onder leiding van oud-Kinderombudsman Marc Dullaert.  
 
Het valt op dat de berichtgeving over Passend Onderwijs doorgaans negatief is. Natuurlijk heeft dat 
enerzijds te maken met hoe media nu eenmaal schijnen te werken en anderzijds dat er inderdaad 
een aantal zaken is dat nog niet optimaal verloopt, mede gelet op de jonge historie van de 
inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
spelen een cruciale rol in het realiseren van de ambitie elk kind op een passende onderwijsplek te 
krijgen.  
 
Het is daarom zonder meer nuttig te noemen dat samenwerkingsverband Unita heeft laten 
onderzoeken hoe ‘het veld’ in de regio Hilversum tegenover het samenwerkingsverband staat. Hoe 
worden de werkwijzen gewaardeerd en wat vinden partijen van het verdeelmodel van de 
ondersteuningsgelden door Unita? Wat gaat goed en waar is nog ruimte voor verbetering? 
 
Een onderzoek van dergelijke omvang en complexiteit kan alleen verricht worden als er tal van 
mensen samenwerken. Op deze plaats willen wij dan ook onze dank uitspreken voor ieders inbreng 
bij de totstandkoming van dit project: intern begeleiders, schooldirecteuren, schoolbestuurders, 
trajectbegeleiders en Unita-bestuursleden voor hun deelname aan het onderzoek op verschillende 
momenten en manieren en de Unita-directeur, -management-assistent en -controller voor hun 
facilitering van en bijdrage aan het onderzoek. 
 
De CED-Groep en Raad & Daad Onderzoek spreken de hoop uit dat de in dit onderzoeksrapport 
beschreven bevindingen zullen bijdragen aan het inzicht in hoe diverse groepen belanghebbenden 
Unita’s werkwijzen beschouwen. Met deze aangescherpte inzichten kan het aanstaande 
Ondersteuningsplan van Unita voor de periode 2018-2022 (mede) gevoed worden. Hiermee en met 
de gedrevenheid, die binnen de grenzen van Unita’s werkgebied kenmerkend lijkt voor alle 
betrokkenen bij kwetsbare leerlingen, kan samenwerkingsverband Unita samen met alle partners 
verder streven het onderwijs aan elk kind werkelijk passend aan te bieden.  
 
 
Dr. Marco Algera  
onderzoeker  
december 2016 
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Samenvatting 

 
Samenwerkingsverband Unita heeft onderzoek laten doen naar diens eigen werkwijzen en hoe die 
in de praktijk worden ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door de CED-Groep en Raad & Daad 
Onderzoek aan het begin van schooljaar 2016-2017. Vijf respondentengroepen (intern begeleiders, 
schooldirecteuren, schoolbestuurders, trajectbegeleiders en het Unita-bestuur) zijn met een online 
vragenlijst benaderd. De respons was redelijk tot goed. Daarnaast zijn met de vier eerstgenoemde 
respondentengroepen groepsgesprekken gevoerd om het kwantitatieve deel van het onderzoek van 
achtergronden en duiding te voorzien. Verder is er literatuuronderzoek en dossieronderzoek 
verricht, als ook een screening van Unita’s monitor (databank).  
Leidraad voor het hele onderzoeksproject is de volgende probleemstelling: In hoeverre is de Unita-
werkwijze (basisondersteuning en extra ondersteuning via een hybride verdeelmodel) een effectief 
middel om Passend Onderwijs te realiseren in de Gooi- en Vechtstreek? Deze probleemstelling is 
opgedeeld in zes onderzoeksvragen, die in het rapport in woord en in beeld uitgebreid worden 
beantwoord. In deze samenvatting wordt dat beknopt gedaan. 
 
Tot op welke hoogte is de basisondersteuning op orde?  
De meningen van de vijf respondentengroepen zijn globaal genomen redelijk eensluidend als het 
gaat om wat er volgens hen onder de basisondersteuning valt. Grofweg lijken de verschillen binnen 
respondentengroepen groter dan tussen respondentengroepen. Vooral het creëren van een veilig 
schoolklimaat, het voorkomen van gedragsproblemen en de vroegtijdige signalering van leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen worden doorgaans onder de basisondersteuning geschaard. Ook 
preventieve interventies op basis van gedrag of op basis van leren (zoals positive behaviour 
support) alsmede het lesgeven aan bovengemiddeld intelligente leerlingen en begeleiding bij 
dyslexie scoren in dit kader hoog. De aspecten die meer op de persoonlijkheid van leerlingen 
gericht zijn – zoals agressieregulatie, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie en weerbaar-
heidstraining –, worden door een kleine minderheid tot de basisondersteuning gerekend; 
schoolbestuurders scoren relatief wat hoger op deze aspecten dan anderen. Dat respondenten-
groepen het in grote lijnen met elkaar eens zijn over wat wel en wat niet tot de basisondersteuning 
gerekend moet worden, wil nog niet zeggen dat hun meningen feitelijk juist zijn. Een nadere 
analyse, waarbij vier zeer ingevoerde sleutelinformanten van Unita de lijst met aspecten 
voorgelegd kregen, laat zien dat zij soms een andere mening hebben over wat er al dan niet onder 
de basisondersteuning ressorteert. Kortom: de reikwijdte van de basisondersteuning wordt divers 
geïnterpreteerd. 
Diverse actoren hebben een rol in het realiseren van de basisondersteuning dan wel in het mogelijk 
maken dat de basisondersteuning in de praktijk werkt. Het betreft leerkrachten, intern begeleiders 
(ib’ers), schooldirecteuren, schoolbesturen en samenwerkingsverband Unita. Met name de 
toerusting van leerkrachten schiet volgens trajectbegeleiders en het Unita-bestuur geregeld tekort. 
Ook schooldirecteuren hebben volgens trajectbegeleiders niet altijd voldoende mogelijkheden om 
de basisondersteuning te kunnen garanderen. Ib’ers zijn doorgaans wel voldoende toegerust voor 
het verlenen van basisondersteuning, terwijl schoolbesturen doorgaans actief erbij betrokken zijn. 
Unita stelt scholen en hun besturen voldoende in staat om de basisondersteuning naar behoren te 
kunnen vormgeven, melden de vijf respondentengroepen. 
Vooral schoolbestuurders vinden dat het huidige niveau van de basisondersteuning het wettelijk 
minimum overstijgt, terwijl het Unita-bestuur op dit item een minder hoge score laat zien; andere 
respondentengroepen zitten hier tussenin. De overheersende mening onder de respondenten is dat 
het niveau van basisondersteuning niet ambitieuzer gesteld hoeft te worden.  
In het werkgebied van samenwerkingsverband Unita worden dertien ijkpunten aangehouden die 
gezamenlijk ‘goede basisondersteuning’ omschrijven. Op het Unita-bestuur na zijn die bij lang niet 
alle respondenten volledig bekend; grofweg een derde heeft er wel eens van gehoord, maar weet 
niet wat die precies inhouden. Wie van de ib’ers, schooldirecteuren en schoolbestuurders die  
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ijkpunten wel inhoudelijk kende, geeft aan dat ze alle dertien in minstens de helft van hun groepen 
of scholen gerealiseerd zijn. Als de afzonderlijke ijkpunten uitgevraagd worden, blijkt dat een nog 
gunstiger beeld op te leveren: de meeste criteria naderen de 100%. 
Volgens alle vijf respondentengroepen functioneert de basisondersteuning in de praktijk steeds 
beter, waarbij vooral de schoolbestuurders, ib’ers en trajectbegeleiders hoge percentages scoren. 
Volgens bijna iedereen komt de geleverde basisondersteuning overeen met wat in het 
schoolondersteuningsprofiel daarover staat opgenomen; alleen trajectbegeleiders zijn hierover wat 
terughoudender. 
Al met al kan gesteld worden dat, hoewel de dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning op 
zich zelf lang niet altijd bekend zijn, deze in de praktijk wel in hoge mate gerealiseerd worden. Uit 
de groepsgesprekken en de open vragen komt echter een beeld naar voren, dat men nog aan het 
toegroeien is naar het vastgestelde niveau van basisondersteuning. In tegenstelling tot een deel van 
de leerkrachten en schooldirecteuren blijken ib’ers voldoende toegerust om de basisondersteuning 
te verwezenlijken. Hoewel de respondentengroepen het redelijk met elkaar eens lijken te zijn wat 
er al dan niet onder de basisondersteuning ressorteert, komt dit niet altijd overeen met wat er 
feitelijk in de regio via schoolondersteuningsprofielen en het Ondersteuningsplan afgesproken is, 
ook al denkt men van wel. Het blijkt dat er een diffuus beeld bestaat over wat er nu precies onder 
‘de’ basisondersteuning valt.  
 
In hoeverre wordt hulp via Unita snel geboden?  
Er zijn verschillende fasen in het proces van het bieden van extra ondersteuning (bovenop de 
basisondersteuning) aan leerlingen die dat nodig hebben. Het proces start met het aanmelden van 
een leerling bij het loket, waarna leerkracht, ib’er en ouders het Groeidocument compleet ingevuld 
moeten zien te krijgen. Door de bank genomen blijkt dit in de beleving van ib’ers en 
trajectbegeleiders gemiddeld zo’n drie weken te kosten. Het dossieronderzoek toont echter aan dat 
deze fase veel meer tijd in beslag neemt: circa 45 dagen. Alleen reguliere eenpitters ronden fase 1 
gemiddeld in 36 dagen af. De aard van het toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangement (o(j)a) is 
hierop nauwelijks van invloed; alleen in het geval van een uiteindelijke toelaatbaarheidsverklaring 
verloopt fase 1 sneller dan gemiddeld, terwijl observatie/onderzoek/advies wat vaker in een 
bovengemiddelde termijn uitmondt. Ib’ers geven te kennen dat zij op het tempo in deze fase 
behoorlijk veel invloed hebben, terwijl trajectbegeleiders de snelheid van werken doorgaans niet 
kunnen beïnvloeden.  
De volgende fase is het koppelen van de casus aan een trajectbegeleider. Over het algemeen wordt 
de termijn waarop dat gebeurt door vrijwel alle ib’ers en trajectbegeleiders acceptabel gevonden, 
vermoedelijk omdat die doorgaans slechts één dag duurt.  
Ook de tijdsduur van de laatste fase van het proces, waarin na de bespreking in het multi-
disciplinair overleg (mdo) een specifiek o(j)a toegekend wordt en gestart, wordt als acceptabel 
beschouwd. Deze derde fase duurt volgens ib’ers en trajectbegeleiders gemiddeld zo’n drie weken. 
Doordat de lengte van deze fase niet wordt geregistreerd in Unita’s monitor, kan hun beleving niet 
getoetst worden aan de praktische uitvoering. 
In de beleving van ib’ers en trajectbegeleiders duurt het proces aanmelding van een leerling tot de 
start van een toegekend arrangement gemiddeld dus zo’n zes tot zeven weken. Uit het 
dossieronderzoek wordt echter duidelijk dat alleen al de eerste fase gemiddeld zo’n zes weken 
duurt. In een groepsgesprek wordt duidelijk dat er eigenlijk nog een fase tussen fase 2 en 3 in ligt: 
het tijdsverloop tussen toewijzing van een trajectbegeleider en het moment dat hij of zij het eerste 
contact legt met de ib’er. Deze termijn blijkt een variabele lengte te kennen, hetgeen soms tot 
ongenoegen leidt. Ook deze fase wordt in de monitor echter niet onderscheiden. 
Al met al kan geconcludeerd worden dat gemiddeld genomen de snelheid van werken om tot een 
o(j)a uit te voeren minder groot is dan ib’ers en trajectbegeleiders ervaren. Toch is het werktempo 
in de diverse fasen van het o(j)a-toekenningsproces één van de sterke punten van Unita, zo blijkt 
uit een ander onderzoeksresultaat. 
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In welke mate is de hulp via Unita adequaat ofwel: in welke mate worden de arrangementen 
toereikend gevonden?  
Minder dan de helft van de ib’ers en trajectbegeleiders heeft het ooit meegemaakt dat een 
aanmelding van een leerling werd afgewezen. Als men daarmee wel eens te maken had gehad, kan 
men zich doorgaans wel vinden in Unita’s motivatie van de afwijzing. In de groepsgesprekken 
wordt de motivatie daarvan door het loket echter nog wel eens node gemist. 
Meestal tot altijd worden er in het mdo doelen geformuleerd voor de leerling, het onderwijs en/of 
de opvoeding. Dit stemt overeen met een bevinding van het dossieronderzoek. Voor het overige 
bleek het dossieronderzoek naar de toegekende o(j)a’s moeilijk uitvoerbaar. Wel kon een overzicht 
van toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen opgesteld worden. Het gaat vooral om 
observatie/ onderzoek/advies, tlv’s, her-indicaties en in mindere mate ambulante begeleiding 
cluster 4. 
Uit de beantwoording van de online vragenlijst blijkt dat de toegekende o(j)a’s meestal aansluiten 
op de gestelde doelen en worden die doelen dankzij het inzetten van de o(j)a’s ook bereikt. 
Trajectbegeleiders zijn iets positiever dan ib’ers over de toereikendheid van de o(j)a’s.  
Ib’ers en trajectbegeleiders zien als meest succesvolle o(j)a’s het diagnostisch en het begeleidings-
arrangement vanuit het onderwijs, een verwijzing naar het sbo en het leesambulatorium. O(j)a’s die 
de meeste kans lopen ineffectief te zijn, zijn volgens hen het begeleidings- en diagnostisch 
arrangement vanuit Jeugdhulp, maar ook het diagnostisch arrangement vanuit onderwijs. 
Lang niet altijd profiteren andere leerlingen van een aan een individuele leerling toegekend 
arrangement en ook van het competenter worden van de leerkracht in het type problemen 
waarvoor het arrangement bedoeld is, is lang niet altijd sprake. De helft van de schoolbestuurders, 
trajectbegeleiders en Unita-bestuursleden ziet de toegekende o(j)a’s als essentieel onderdeel voor 
de realisering van Passend Onderwijs. Ib’ers en schooldirecteuren zijn daarin wat behoudender en 
zien o(j)a’s als één van de onderdelen om Passend Onderwijs in praktijk te brengen. 
 
In hoeverre voldoet Unita aan haar wettelijke en maatschappelijke plicht en geeft ze invulling aan 
haar eigen Ondersteuningsplan? 
Er zijn aan alle vijf respondentengroepen 43 werkzaamheden voorgelegd met de vraag of deze 
wettelijk gezien tot het takenpakket van Unita behoren. Ruim de helft (26) daarvan is wettelijk 
verplicht; een deel van de rest komt voort uit het Ondersteuningsplan van Unita. Formele taken 
worden doorgaans als zodanig door de respondenten herkend. Het komt vaker voor dat niet-
wettelijk vereiste taken toch als verplichtingen voor het samenwerkingsverband worden 
beschouwd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld zorgplicht en doorzettingsmacht. Ook het 
verminderen van bureaucratie en het (laten) verrichten van tevredenheidsonderzoek worden ten 
onrechte als verplichte werkzaamheden van samenwerkingsverbanden beschouwd. 
Eén van de wettelijk verplichte taken van samenwerkingsverbanden is het terugdringen van het 
aantal thuiszitters tot nul. Op de thuiszittersproblematiek is in het onderzoek specifiek ingezoomd. 
Veel respondenten hebben niet zoveel zicht op Unita’s rol hierbij, maar als men dat zicht wel heeft, 
dan is men overwegend (zeer) positief over de duidelijkheid van de rol van Unita en vooral over of 
Unita voldoende doet om thuiszitters op te sporen en te voorkomen. 
 
In welke mate is het hybride Unita-model efficiënt?  
Samenwerkingsverband Unita hanteert een specifiek model om de ondersteuningsgelden in het 
kader van Passend Onderwijs in te zetten. Dit hybride model bestaat uit een specifieke verhouding 
tussen het schoolmodel (± 51%), het expertisemodel (± 38%) en het leerlingmodel (± 11%) volgens 
de begroting voor 2017.  
De efficiëntie van het Unita-model betreft het financiële aspect van hoe Unita de werkzaamheden 
heeft georganiseerd. Omdat de opbrengsten niet gemakkelijk gekwantificeerd kunnen worden 
(hoeveel levert het in geld op als een leerling op een passende plek onderwijs geniet?), moet 
volstaan worden met een blik op de kosten. Schoolbestuurders en Unita-bestuur beschouwen ieder 
vanuit hun eigen positie de kosten anders. Het in stand houden van de expertisepoule van Unita  
 



 

 10/223 
 

 
 
 
kost omgeslagen over het po-leerlingenaantal binnen Unita’s grenzen € 72. In een puur 
schoolmodel zouden schoolbestuurders dit bedrag per leerling ontvangen, bovenop de bedragen 
voor de basisondersteuning, maar zou daar tegenover de verplichting bestaan zelf de kosten van 
niveau 4-ondersteuning te dragen. Belangrijkste overweging voor schoolbesturen is of men voor 
die € 72 per getelde leerling een ‘verzekering’ wil afsluiten bij Unita voor zware, externe 
ondersteuning van leerlingen. Gelet op de leerlingenpopulatie zou men ervoor kunnen kiezen om 
het financiële risico aan te durven dat er onverwacht méér leerlingen ondersteuning behoeven. Als 
men ‘geluk’ heeft, dan bespaart men hierop en kan men het (ongeoormerkte) geld aan andere zaken 
besteden. Voor Unita lijkt zo’n zelfde redenering niet op te gaan, omdat het samenwerkingsverband 
nauwelijks niet-leerlinggebonden kosten heeft. De conclusie of Unita’s huidige werkwijze gunstig is 
(voor Unita zelf) maar ook wat de consequenties zijn als de verhouding binnen het hybride 
verdeelmodel zou veranderen, ligt dan ook niet zozeer op financieel terrein als wel op het vlak van 
visie.  
Efficiëntie kan ook uitgedrukt worden in een percentage leerlinggebonden uitgaven/kosten ten 
opzichte van alle kosten. Naarmate er meer overhead is, neemt dat percentage af. Uit jaarcijfers 
over boekjaar 2015 blijkt dan circa zeven procent te zijn.  
 
In hoeverre voldoet het hybride Unita-model? Wat gaat goed of heel goed en waar is verbetering 
mogelijk?  
Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn in totaal 51 voor- en nadelen van de drie 
afzonderlijke verdeelmodellen aan alle vijf respondentengroepen voorgelegd, zoals die uit de 
literatuurstudie en de praktijk naar voren gekomen zijn. Twee derde van de ib’ers, de helft van de 
trajectbegeleiders en een kwart van de schooldirecteuren is naar eigen zeggen onvoldoende op de 
hoogte van hoe Unita de ondersteuningsgelden voor Passend Onderwijs op grond van het hybride 
model in de regio verdeelt. Alle schoolbestuurders en Unita-bestuursleden zijn daarvan wel op de 
hoogte.  
Ib’ers, schooldirecteuren en schoolbestuurders zien gemiddeld genomen meer voordelen dan 
nadelen van het schoolmodel; voor trajectbegeleiders en het Unita-bestuur ligt de balans precies 
andersom. Het meest aangevinkte pluspunt van dit verdeelmodel is dat het de focus legt op het 
schoolbestuur en de school, naast de transparantie. Als nadelig wordt gezien dat bij het 
schoolmodel de middelen voor Passend Onderwijs niet gelabeld zijn en dat het (financiële) risico bij 
het schoolbestuur ligt. 
Wat betreft het expertisemodel wegen de voordelen (in aantal) zeker op tegen de nadelen en wel 
voor alle vijf respondentengroepen, waarbij het in geval van handelingsverlegenheid kunnen 
inroepen van competente ondersteuning via het samenwerkingsverband en het realiseren van een 
dekkend aanbod door het samenwerkingsverband het meest frequent als winst wordt aangemerkt. 
Als nadeel komt vaak naar voren dat aanbod vraag schept. 
Het leerlingmodel kent ook meer sterkten dan zwakten volgens alle vijf respondentengroepen. Het 
koppelen van geld aan een ondersteuningsbehoefte werkt zowel positief (differentiatie) als negatief 
(link niet eenduidig te leggen).  
Van deze drie verdeelmodellen (in ‘zuivere’ vorm) lijkt het expertisemodel licht de voorkeur te 
hebben boven het leerlingmodel, afgaand op de verhouding tussen voor- en nadelen. Het 
schoolmodel is duidelijk minder favoriet, blijkt uit deze analyse. 
Met hoge percentages (> 75%) geven de vijf respondentengroepen aan dat zij Unita’s hybride 
verdeelmodel als ideaal zien met het oog op de doelstelling van Passend Onderwijs. Van de meeste 
respondenten hoeft de verhouding tussen de drie hoofdmodellen binnen het hybride verdeelmodel 
niet te veranderen. Mocht men dat wel wensen, dan lijkt – in tegenstelling tot voorgaande analyse – 
het schoolmodel een groter accent te mogen krijgen binnen het hybride model. Hier speelt 
waarschijnlijk de weging van voor- en nadelen een rol. Ook al bestaat het hybride verdeelmodel uit 
een prima mix, toch lijkt het volgens grofweg de helft van de elke respondentengroep niet 
toekomstbestendig; alleen van trajectbegeleiders hoeft het verdeelmodel niet te veranderen met 
het oog op de komende jaren.  
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De meningen zijn verdeeld als het gaat om of Unita zich mag bemoeien met het beleid van scholen 
en schoolbesturen. Ruwweg de helft van elke respondentengroep vindt dat dat best mag. Dat laat 
een andere grove helft, die daarmee wel problemen zou hebben, waarbij schoolbestuurders het 
meest uitgesproken zijn. Uit de groepsgesprekken blijkt dat de Unita’s bemoeienis zich doorgaans 
zou moeten beperken tot het handhaven van gemaakte afspraken en advisering. 
Hoe de leerlingenondersteuning op dit moment vorm krijgt, wordt door de bank genomen als een 
‘verbetering op onderdelen’ beschouwd ten opzichte van vóór Passend Onderwijs.  
Op de vraag of er sprake is van solidariteit tussen scholen en schoolbesturen onderling in het 
verwezenlijken van Passend Onderwijs, antwoordt men gematigd positief: het gemiddelde 
rapportcijfer komt uit op circa 6½. Positiever gestemd is men over de bijdrage van het hybride 
verdeelmodel aan de doelen van handelingsgericht arrangeren: gemiddeld rond 7+. Het hoogste 
gemiddelde rapportcijfer (tegen de acht) wordt echter gegeven als waardering voor het 
partnerschap van Unita in het samen met de respondent realiseren van Passend Onderwijs.  
Meer specifiek gevraagd naar welke facetten de waardering voor samenwerkingsverband Unita 
doen verhogen, worden vooral Unita’s drive om elk kind op een passende onderwijsplek te krijgen 
genoemd, samen met de deskundigheid van trajectbegeleiders en de snelheid van werken. Winst is 
volgens sommigen te behalen bij (wederom) de deskundigheid van (vermoedelijk een ander deel 
van de) trajectbegeleiders, maar ook bij de communicatie met ‘het veld’ door het loket.  
Bijna alle respondenten hebben wel eens een succeservaring met Passend Onderwijs, maar grote 
groepen lopen ook wel ergens tegen aan bij dit nieuwe onderwijsstelsel. In beide gevallen is het 
aandeel van het hybride verdeelmodel zoals Unita dat hanteert, betrekkelijk klein.  
 
CONCLUSIES 
Als de conclusies van het heel onderzoeksproject puntsgewijs opgesomd worden, dan ontstaat 
onderstaand overzicht (de aanbevelingen in § 11.4 zijn hierop gebaseerd): 
 de reikwijdte van de basisondersteuning wordt divers geïnterpreteerd; 
 bij leerkrachten en schooldirecteuren bestaat naar de mening van de respondentengroepen 

de meeste ruimte voor verdere toerusting om de basisondersteuning beter uit te voeren of de 
uitvoering ervan te kunnen garanderen; 

 hoewel de dertien ijkpunten van goede basisondersteuning inmiddels niet meer zo bekend 
zijn, worden die in de praktijk goeddeels wel gerealiseerd; 

 de termijn waarin het Groeidocument compleet gemaakt wordt, is gemiddeld twee keer zo 
kort in de beleving van respondenten (drie weken) dan uit het dossieronderzoek blijkt (zes 
weken); ib’ers vormen het aangrijpingspunt om deze termijn te bekorten; 

 de tijd die verstrijkt voordat een aan de casus gekoppelde trajectbegeleider contact opneemt 
met een ib’er, is variabel en wordt niet in Unita’s monitor in kaart gebracht. Dit geldt ook voor 
de termijn die het duurt voordat een toegekend o(j)a daadwerkelijk geleverd wordt 
(wachttijd). Wel wordt de lengte van deze fase acceptabel gevonden; 

 Unita voldoet aan de wettelijke eisen die aan samenwerkingsverbanden worden gesteld en 
voor zover na te gaan ook aan diens eigen Ondersteuningsplan. Voor respondenten is niet 
altijd even duidelijk wat wettelijk verplicht is; extra, niet vereiste werkzaamheden, die Unita 
wel uitvoert, veelal vanwege de beleidsvoornemens vanuit het Ondersteuningsplan, worden 
vaak ook als wettelijke taken van een samenwerkingsverband gezien; 

 voor zover respondenten daarop zicht hebben, is Unita actief en succesvol op het gebied van 
het bestrijden van thuiszitten; het dossieronderzoek bevestigt dit; 

 wat het juiste financiële verdeelmodel (of de verhouding van de samenstelling daarvan) is, 
blijkt niet zozeer financieel als wel visionair bepaald te zijn; qua overhead zit Unita op circa 
7%; 

 hoewel volgens velen Unita’s hybride verdeelmodel niet hoeft te veranderen, wordt de 
toekomstbestendigheid ervan niet als optimaal ervaren; 

 de afzonderlijke plus- en minpunten van de drie financiële verdeelmodellen wijzen op een 
mindere voorkeur voor het schoolmodel, maar in de beleving van veel respondenten zou toch 
een iets zwaarder accent gelegd mogen worden op het schoolmodel, als er al geschoven zou  
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moeten worden in de samenstelling van het hybride verdeelmodel. Mogelijk ligt een 
beoordeling van de weging van de voor- en nadelen van het schoolmodel ten grondslag aan 
dit paradoxale onderzoeksresultaat; 

 Unita moet zien te laveren tussen zich al dan niet te bemoeien met het beleid van scholen en 
schoolbesturen, omdat de ene helft van de respondenten zulke inmenging wel akkoord zou 
vinden, maar de andere helft niet. Schoolbesturen en scholen wijzen op en houden aan de 
gemaakte afspraken lijkt de meest geaccepteerde interventie die Unita zou mogen plegen; 

 de onderlinge solidariteit tussen schoolbesturen laat ruimte voor extra inzet: gemiddeld 
wordt dit aspect met een rapportcijfer 6½ beoordeeld; 

 Unita wordt door het veld gezien als partner in het realiseren van Passend Onderwijs, getuige 
het gemiddelde rapportcijfer van net onder de acht dat respondenten hieraan toekennen. 

 
De beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek (is Unita’s werkwijze effectief met 
het oog op Passend Onderwijs?) ligt genuanceerd. Hoewel die nauwelijks financieel te benaderen is, 
geeft de beleving van de vijf respondentengroepen veel aanleiding tot optimisme. Immers: Unita’s 
hybride verdeelmodel wordt door de respondenten veelal beschouwd als ideaal, onderwijs-
(jeugdhulp)arrangementen doorgaans als effectief en snel gerealiseerd en samenwerkingsverband 
Unita als partner om Passend Onderwijs te realiseren. Daarnaast wordt Unita’s deskundigheid en 
drive geroemd. In de beschouwing van dit rapport wordt betoogd dat winst ligt in het zowel 
verduidelijken als versterken van de basisondersteuning en dat krachtig uitgedragen, visionaire 
argumenten ‘het veld’ kunnen overtuigen in te stemmen met eventuele veranderingen in de 
samenstelling van het hybride verdeelmodel. 
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1 Achtergronden van het onderzoek  

 
1.1 Inleiding 

  
Nu Passend Onderwijs inmiddels het derde schooljaar is ingegaan, wil samenwerkingsverband 
Unita evalueren hoe zijn werkwijze landt in het veld. Eerder lieten de fusiepartners van Unita – 
samenwerkingsverbanden Annie M.G. Schmidt en Het Gooi e.o. – al een pilot evalueren omtrent het 
uitvoeren van handelingsgericht arrangeren vanuit het concept HandelingsGericht Werken (Algera, 
2012, 2013). Handelingsgericht arrangeren is in het werkgebied van Unita inmiddels gemeengoed 
geworden. De focus van dit onderzoek ligt op hoe de werkwijze van Unita bijdraagt aan het 
realiseren van Passend Onderwijs in het verzorgingsgebied.  
 
Omdat sommige schoolbesturen (in het grensgebied van Unita) met meer dan één 
samenwerkingsverband te maken hebben, worden zij geconfronteerd met verschillende manieren 
van aanpak en financiering. Zo is het buursamenwerkingsverband Amsterdam op een andere 
(financiële) leest geschoeid dan Unita. Sommige schoolbesturen geven de voorkeur aan het 
Amsterdamse model, andere expliciet aan het model van Unita, terwijl de meerderheid geen 
nadrukkelijke voorkeur aangeeft. 
De Algemene Leden Vergadering van samenwerkingsverband Unita wil graag een onderbouwd 
antwoord kunnen geven welk model beter is met het oog op de context van de regio. Verder speelt 
dat er op korte termijn aanzienlijk meer budget vrij komt, omdat de landelijke verevening voor 
Unita gunstig uitpakt. Eventueel wordt bezien of met deze gelden een andere verhouding in het 
financiële verdeelmodel bewerkt zou moeten worden. 
 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde een korte beschrijving van handelingsgericht 
arrangeren en Passend Onderwijs (allebei in § 1.2). Daarna worden in § 1.3 de onderzoeksvragen 
geformuleerd die de leidraad vormen voor dit onderzoek. Het onderwerp van § 1.4 is de methode 
van onderzoek. Dit hoofdstuk wordt in § 1.5 afgesloten met een leeswijzer. 
 
 
  



 

 14/223 
 

 

 

 

1.2 Handelingsgericht arrangeren en Passend Onderwijs  

 
HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN 
Handelingsgericht arrangeren is een onderdeel van een bredere aanpak binnen 
samenwerkingsverband Unita: handelingsgericht werken (hgw) op het niveau van een leerling, 
groep of school. Handelingsgericht werken is een manier om 1) de basiskwaliteit van het onderwijs 
te versterken, 2) met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen om te gaan en 3) 
ouderbetrokkenheid te bevorderen; dit zijn tevens drie belangrijke doelstellingen van de 
stelselwijziging Passend Onderwijs. De uitgangspunten van concept ‘handelingsgericht werken’ zijn 
(Pameijer et al., 2009): 
1. onderwijsbehoeften staan centraal; 
2. het gaat om afstemming en wisselwerking; 
3. de leerkracht doet ertoe; 
4. positieve aspecten zijn van groot belang; 
5. er wordt constructief samengewerkt; 
6. het handelen is doelgericht; 
7. de werkwijze is systematisch en transparant.  
Er is zowel een hgw-cyclus op schoolniveau als op bovenschools niveau. In beide cycli gaat het om 
systematisch werken volgens een aantal stappen: gegevens verzamelen en analyseren, doelen 
opstellen, plannen uitvoeren en evalueren. 
Door leerlingen op basis van hun soortgelijke onderwijsbehoeften te clusteren, kan hun 
groepsgewijs een bepaald arrangement (op maat) worden aangeboden, dat gericht is op hun 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften en uit zowel ondersteuning vanuit de jeugdhulp als vanuit 
onderwijs kan bestaan. Om hieraan tegemoet te komen, worden ook de ondersteuningsbehoeften 
van de leerkracht en de ouders in kaart gebracht: wat hebben zij nodig om dit kind passend 
onderwijs te bieden respectievelijk het onderwijs thuis te ondersteunen?  
Deze wijze van arrangeren is voor alle professionals in en buiten de school vraaggericht: ‘Wat is er 
voor dit kind – gezien de doelen die we willen bereiken en aansluitend bij diens onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften – het best passende onderwijs- en/of jeugdhulparrangement?’ De aanpak 
stelt daarbij de leerling centraal en is integraal van aard, waarbij het kind in de context van school, 
gezin en vrije tijd wordt beschouwd. Er worden op multidisciplinaire wijze onderwijs- en 
opvoedingsdoelen geformuleerd, zo smart mogelijk. Dit alles valt binnen het kader van het concept 
van Passend Onderwijs (Gijzen & Pameijer, 2009). 
 
PASSEND ONDERWIJS  
Vanaf schooljaar 2014-2015 is de stelselwijziging Passend Onderwijs in werking getreden. Als 
gevolg hiervan zijn 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 
samenwerkings-verbanden voor het voortgezet onderwijs opgericht (of omgevormd). Hun taken 
zijn wettelijk vastgelegd. Schoolbesturen hebben een zorgplicht gekregen die inhoudt dat zij ervoor 
verantwoordelijk zijn een eenmaal aangemelde leerling op die plek te krijgen, die de meeste 
garantie biedt voor diens ontwikkeling. Dit kan binnen of buiten de eigen school zijn. 
De volgende zes doelstellingen worden beoogd door de invoering van Passend Onderwijs behaald 
te worden (Jepma & Beekhoven, 2015; Rekers-Mombarg & Bosker, 2015): 
1. duidelijkheid over bepalingen en toewijzing van extra ondersteuning;  
2. minder bureaucratie rondom aanvraag en toewijzing van extra ondersteuning;  
3. bevordering van competenties van docenten;  
4. voorkomen van ongeoorloofde thuiszitters;  
5. betere afstemming en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg;  
6. budgettaire beheersbaarheid en transparante besteding van middelen.  
Het uiteindelijke doel van de Wet Passend Onderwijs is dat het Nederlands onderwijsstelsel beter is 
ingericht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zodat ze succesvolle school- en 
arbeidsloopbanen hebben (Rekers-Mombarg & Bosker, 2015). Het Referentiekader Passend  
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Onderwijs (Ludeke, 2013) noemt drie beoogde, maatschappelijk relevante resultaten van Passend 
Onderwijs, die overigens meer op voortgezet onderwijs georiënteerd lijken dan op basisonderwijs:  
a. meer jongeren behalen een startkwalificatie; 
b. meer jongeren verwerven duurzaam een inkomen uit arbeid; 
c. meer jongeren participeren actief in de samenleving. 
Het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) noteert ook een paar concrete 
doelstellingen voor samenwerkingsverbanden:  
 alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen passend onderwijs; 
 er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en 

tussen de scholen; 
 alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door. 
Om een doorgaande leerlijn voor leerlingen zo goed mogelijk te garanderen lopen waar mogelijk de 
grenzen van de po- en vo-samenwerkingsverbanden gelijk. De indeling van de samenwerkings-
verbanden moet verder een goede afstemming met aanpalende beleidsterreinen, zoals de 
jeugdzorg en het regionaal arbeidsmarktbeleid, mogelijk maken (Ludeke, 2013). 
 
Zoals geen leerling hetzelfde is, zo is ook geen samenwerkingsverband dat (Jepma & Beekhoven, 
2015). Er is een keur aan organisatievormen ontstaan, elk met z’n voor- en nadelen, mede 
afhankelijk van de regionale context.  
Aan samenwerkingsverbanden worden tal van wettelijke eisen gesteld om aan hun 
maatschappelijke verplichtingen te voldoen. Deze worden in hoofdstuk 2 verder beschreven.  
Een in het oog springende, onderscheid aanbrengende organisatievorm is de aard van de verdeling 
van de gelden voor ondersteuning van leerlingen. Dit kan gebeuren via het zogenaamde 
schoolmodel, het expertisemodel en/of het leerlingmodel. In hoofdstuk 3 worden deze modellen 
verder uitgelegd. Voor welk financieel verdeelmodel wordt gekozen, heeft nogal wat gevolgen voor 
wat een samenwerkingsverband al dan niet oppakt. 
Het samenwerkingsverband bespreekt in de eigen regio met schoolbesturen welk niveau van 
basiszorg aan leerlingen als basisondersteuning aangemerkt kan worden. Deze basisondersteuning 
bestaat uit drie niveaus (niveau 1 tot en met 3; zie figuur 1.1). Het meest basale niveau (1) betreft 
de ‘gewone’ aandacht die een leerkracht besteedt aan de leerlingen. Hieronder valt ook het 
gedifferentieerd lesgeven, waardoor er rekening gehouden wordt met verschillen in de klas. Het 
tweede niveau van de basisondersteuning gaat over hulp die een leerkracht van andere 
leerkrachten krijgt. Van scholen kan ook verwacht worden dat ze lichte (interne), extra 
ondersteuning geven aan leerlingen die dat nodig hebben (niveau 3). De zorg die een ib’er of een 
zorgcoördinator biedt, is daarvan een voorbeeld. Alle drie niveaus van basisondersteuning worden 
van alle scholen verwacht en worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband en in de schoolondersteuningsprofielen (sop) van alle scholen. Zwaardere, 
(externe) extra ondersteuning kan geboden worden door externe deskundigheid in te zetten 
(niveau 4). Afhankelijk van het gekozen financiële verdeelmodel heeft het samenwerkingsverband 
een bovenschoolse poule van deskundigen beschikbaar of huren scholen op eigen gezag experts in. 
De zwaarste vorm van extra ondersteuning betreft een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs 
of het speciaal (voortgezet) onderwijs (niveau 5). Toelaatbaarheidsverklaringen voor dit type 
ondersteuning worden altijd verstrekt door een samenwerkingsverband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16/223 
 

 
 
 

Figuur 1.1 – Vormen van ondersteuning aan leerlingen  
 
Zodra de benodigde extra ondersteuning het derde niveau overstijgt en deze extern ingezet wordt, 
is de (reguliere) school verplicht een ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling op te 
stellen. Hierin is onder meer verplicht opgenomen de verwachte uitstroombestemming van de 
leerling (te behalen niveau van vervolgonderwijs dan wel het type functies dat op de arbeidsmarkt 
geschikt zou moeten zijn), als ook de onderbouwing van die uitstroombestemming.  
Passend Onderwijs – en daarmee ook elk samenwerkingsverband – richt zich op het reguliere 
basis- en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. 
Binnen het speciaal onderwijs heeft het samenwerkingsverband te maken met cluster 2, 3 en 4; het 
onderwijs aan blinde of slechtziende leerlingen (cluster 1) is landelijk geregeld. 
Voorheen was de bekostiging van (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs op grond van het aantal 
bezette plaatsen gebaseerd en had dit veelal een aanzuigende werking. Omdat sinds de invoering 
van Passend Onderwijs de financiering van deze onderwijsplekken gebaseerd is op een percentage 
van het aantal leerlingen in het werkgebied van een samenwerkingsverband, zouden 
samenwerkingsverbanden geconfronteerd worden met grote verschillen in toegekende gelden. 
Daarom is wettelijk afgesproken dat de nieuwe financieringsmethodiek stapsgewijs (in vijf jaar 
tijd) wordt ingevoerd, waarbij een samenwerkingsverband jaarlijks met een bepaald percentage 
wordt gekort of begunstigd, overeenkomend met een negatieve respectievelijk positieve 
‘verevening’. 
 
SAMENWERKINGSVERBAND UNITA 
Elke school krijgt rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs een standaardvergoeding per 
leerling, waaruit onder andere een deel van de basisondersteuning (niveau 1 en 2, zie figuur 1.1) 
gefinancierd wordt. Samenwerkingsverbanden hebben de beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij 
omgaan met de door de overheid gelabelde bedragen voor extra ondersteuning in hun regio. 
Samenwerkingsverband Unita heeft ervoor gekozen een hybride verdeelmodel te hanteren (zie 
voor de uitleg van de verdeelmodellen hoofdstuk 3).  
Grofweg de helft van de te verdelen gelden wordt door Unita rechtstreeks naar de schoolbesturen 
overgemaakt, naar rato van hun leerlingenaantal. Van dit ondersteuningsgeld kunnen school-
besturen naar eigen inzicht intern lichte, extra ondersteuning (niveau 3, zie figuur 1.1) bieden aan  
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leerlingen die dat nodig hebben. Over deze gelden leggen schoolbesturen achteraf verantwoording 
af aan Unita.  
Van het grootste deel van het restant wordt een poule van deskundigen bekostigd, die 
multidisciplinair aan hulpvragen om extra (externe) ondersteuning (vanaf niveau 4, zie figuur 1.1) 
tegemoet komt. In multidisciplinaire overleggen (mdo’s), waarbij naast deskundigen ook 
schoolpersoneel (ib’er en/of leerkracht) en de ouder(s) en de leerling zelf aanwezig kunnen zijn, 
worden de ondersteuningsbehoeften van leerling en leerkracht in kaart gebracht. Daartoe staat 
indien nodig diagnostiek ten dienste. Vervolgens wordt een onderwijs(jeugdhulp)arrangement 
opgesteld met daarin onderwijs- (en eventueel opvoed)doelen. Met de uitvoering van dit 
arrangement komt men tegemoet aan de vastgestelde onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
Door dit centraal, voor het hele verzorgingsgebied van het samenwerkingsverband te regelen, is er 
meer slagkracht en deskundigheid om te voldoen aan de zorgplicht die schoolbesturen sinds de 
invoering van Passend Onderwijs hebben. 
Voor een beperkt deel kent Unita’s hybride financieringsmodel ook nog een component van het 
leerlingmodel. Deze gelden vertonen overeenkomsten met de vroegere leerlinggebonden 
financiering: de vermaarde rugzakjes. In de praktijk van Unita worden dergelijke arrangementen 
voor de helft door het samenwerkingsverband en voor de helft door het betreffende schoolbestuur 
gefinancierd.  
 
Unita is verder te omschrijven op basis van de volgende kengetallen en feiten: 
 onder Unita vallen 31 schoolbesturen in het basisonderwijs, waarvan 17 zogenaamde 

eenpitters (schoolbesturen waaronder maar één school valt);  
 er zijn jaarlijks circa 1.000 hulpvragen; 
 95% van de hulpvragen kan in natura worden beantwoord; 
 80% van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband is schoolnabij, terwijl in 20% 

van de gevallen een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) naar een andere school 
wordt gestuurd; 

 minder dan 1% van de leerlingen geniet speciaal onderwijs;  
 er zijn nauwelijks thuiszitters; 
 er is bij dit samenwerkingsverband sprake van een zeer positieve verevening; 
 de leerlingdossiers en Groeidocumenten zijn geheel gedigitaliseerd; 
 de evaluatie van de werkwijze verloopt soms problematisch, omdat een formele mdo-

afsluiting niet samen hoeft te vallen met de afsluiting van de hulpvraag.  
  



 

 18/223 
 

 
 
 
1.3 Onderzoeksvragen 

 
De concrete probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
In hoeverre is de Unita-werkwijze (basisondersteuning en extra ondersteuning via een hybride 
verdeelmodel) een effectief middel om Passend Onderwijs te realiseren in de Gooi- en Vechtstreek? 
 
Van Passend Onderwijs is volgens Unita sprake als het onderwijs schoolnabij afgestemd is op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen zodat ze met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen 
conform hun mogelijkheden; de norm is dat maximaal 4% van de leerlingen naar het sbo/so gaat en 
dat er geen thuiszitters zijn. Met deze definitie in het achterhoofd kan de probleemstelling worden 
opgedeeld in een aantal onderzoeksvragen. 
1. Tot op welke hoogte is de basisondersteuning op orde?  
2. In hoeverre wordt hulp via Unita snel geboden?  
3. In welke mate is de hulp via Unita adequaat ofwel: in welke mate worden de arrangementen 

toereikend gevonden?  
4. In hoeverre voldoet Unita aan haar wettelijke en maatschappelijke plicht en geeft ze invulling 

aan haar eigen Ondersteuningsplan?  
5. In welke mate is het hybride Unita-model efficiënt?  
6. In hoeverre voldoet het hybride Unita-model? Wat gaat goed of heel goed en waar is 

verbetering mogelijk?  
 
Per onderzoeksvraag zijn er verschillende databronnen, die in § 1.4 worden uitgewerkt. Daar waar 
het kwantitatief onderzoek betreft (de online vragenlijst), worden resultaten van verschillende 
respondentengroepen naast elkaar gezet en becommentarieerd.  
 
OPERATIONALISERING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN  
Ad 1. Er gelden binnen Unita dertien ijkpunten voor schoolbesturen, schooldirecteuren en ib’ers 

(zie bijlage III). Aan de hand hiervan kan nagegaan worden hoeveel procent van de scholen 
en schoolbesturen de basisondersteuning op orde heeft. 

Ad 2. Het eerste werkinhoudelijk effectiviteitcriterium is de snelheid van de inzet van hulp. Unita 
hanteert daarvoor een tijdsnorm: hulp moet uiterlijk na drie weken starten. Als startpunt van 
de hulpverlening geldt het moment waarop het Groeidocument volledig ingevuld is. Binnen 
een week na de start moet er een trajectbegeleider toegekend zijn, die uiterlijk twee weken 
later contact opgenomen heeft met de betreffende ib’er. Volgens Unita doen commerciële 
bureaus er wel drie maanden over om de hulpverlening te starten, soms zelfs acht maanden. 

Ad 3. Het tweede werkinhoudelijk effectiviteitcriterium betreft de adequatie van Unita’s 
hulpverlening. Dit zit ‘m (inhoudelijk) in hoeverre de toegekende onderwijs(jeugdhulp)-
arrangementen als toereikendheid worden ervaren door relevante partijen (zie § 1.4). 
Bepaald moet worden in welke mate er überhaupt doelen van de arrangementen 
geformuleerd zijn en of deze onderwijs- (en eventueel opvoed)doelen daadwerkelijk 
gerealiseerd zijn.  

Ad 4. De Wet Passend Onderwijs geeft een aantal voorschriften, waaraan samenwerkings-
verbanden moeten voldoen. Dit betreft zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten.  

 Ook het Ondersteuningsplan van Unita bevat aangrijpingspunten om te kunnen beoordelen 
hoe men hieraan invulling geeft.  

Ad 5. De efficiëntie van het Unita-model betreft het financiële aspect van hoe Unita de 
werkzaamheden heeft georganiseerd. Het gaat hierbij enerzijds om de aantallen leerlingen 
die naar sbo en so verwezen worden en anderzijds om het aantal toegekende arrangementen 
en de kosten daarvan (op te brengen door het samenwerkingsverband). Als vervolgens 
bekend is hoeveel geld een schoolbestuur zou krijgen in een zuiver schoolmodel, dan kan 
berekend worden hoeveel de inzet van de deskundigenpoule van Unita schoolbesturen ‘kost’. 
Ook kan met deze kengetallen worden bepaald hoe efficiënt het Unita-model voor Unita zelf 
is, in vergelijking met het geval waarin men voor een zuiver expertisemodel had gekozen.  
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 Efficiëntie kan ook uitgedrukt worden in een percentage leerlinggebonden uitgaven/kosten 

ten opzichte van alle kosten. Naarmate er meer overhead is, neemt dat percentage af. 
Ad 6. De kwalificaties ‘goed’, ‘heel goed’ en ‘benodigde verbetering’ worden gevraagd aan relevante 

partijen (zie § 1.4). Het gaat hierbij om aspecten van organisatorische aard; werkinhoudelijke 
en financiële aspecten van het Unita-model komen bij onderzoeksvraag 2 en 3 respectievelijk 
5 aan bod). Of het model voldoet, wordt bepaald door voor- en nadelen van het hybride 
model te inventariseren. Hierbij wordt niet alleen de mening over de status quo gevraagd, 
maar ook wat volgens respondenten nodig is aan expertise in de toekomst (2020). 
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1.4 Methode van onderzoek  

 
ONDERZOEKSPROCES 
De onderzoeksopzet laat zich in onderstaand model samenvatten. Het is een sandwichmodel, 
waarbij kwantitatief onderzoek voorafgegaan èn opgevolgd wordt door kwalitatief onderzoek; zie 
figuur 1.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2 – Onderzoeksopzet: sandwichmodel 
 

De vier gebruikte methoden van onderzoek zijn deskresearch, interviews, een online vragenlijst en 
groepsgesprekken.  
 
DESKRESEARCH 
Het deskresearch bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste is een beknopte literatuurstudie verricht 
naar de wettelijke verplichtingen die samenwerkingsverbanden hebben (onderzoeksvraag 4) en 
naar de voor- en nadelen van de drie te onderscheiden financiële verdeelmodellen 
(onderzoeksvraag 6). De onderzoekers pretenderen niet dat beide literatuurstudies volledig zijn: 
het doel was in grote lijnen specifieke informatie te achterhalen, niet om een wetenschappelijk 
doortimmerde literatuurstudie te verrichten. Er zijn via Google zoektermen ingetypt, waarna de 
treffers gescreend zijn op bruikbaarheid. Gestreefd werd vooral landelijke bronnen en 
onderzoeksverslagen te gebruiken, maar hier en daar zijn ook lokale rapportages betrokken. 
Ten tweede zijn aan Unita’s geavanceerde database enkele kengetallen ontleend betreffende de 
lengte van termijnen (onderzoeksvraag 2) en welke arrangementen er ingezet zijn 
(onderzoeksvraag 3). Door de financiële stromen binnen Unita te bestuderen, is een indruk 
gekregen van de (financiële) efficiëntie (onderzoeksvraag 5). Andere geanalyseerde documenten 
zijn de thuiszittersregistratie (onderzoeksvraag 4) en de klachtenregistratie (onderzoeksvraag 6).  
Omdat niet alle voor dit onderzoek benodigde informatie in Unita’s database te vinden was, is door 
een medewerker van Unita en onder leiding van de onderzoeker een beknopt aanvullend 
dossieronderzoek verricht met het oog op de beantwoording van onderzoeksvraag 3. 
  

Desk 

research  

&  

analyse 

beschikbare 

gegevens / 

document- 

analyse 

Kwalitatief 

(interviews)  

 

inventa- 

risatie- 

fase 

 

doel: 

verkenning 

bij en 

draagvlak 

onder 

doelgroepen  

Kwantitatief 

(online vragenlijst) 

 

doel: 

cijfermatige inzichten over 

alle onderwerpen  

 

Doelgroepen: 

- Unita-bestuur 

- Unita-directeur 

- trajectbegeleiders 

- OPR-lid (gesprek) 

- schoolbesturen 

- schooldirecteuren 

- ib’ers 

- wethouder (gesprek) 

 

Kwalitatief 

(groeps-

gesprekken) 

 

verdiepings- 

fase 

 

doel: 

duiding en 

betekenis 

geven door 

doelgroepen 

zelf  



 

 21/223 
 

 
 
 
INTERVIEWS  
Er zijn voorbereidende interviews gehouden met vertegenwoordigers van de respondenten-
groepen. De bedoeling hiervan was dat bijvoorbeeld een schooldirecteur vanuit zijn perspectief kon 
aangeven welke vragen gesteld zouden moeten worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 
Meer concreet ging het bijvoorbeeld om op welke criteria een respondent de basisondersteuning op 
z’n merites zou willen beoordelen, anders dan de dertien ijkpunten, die vrij algemeen bekend leken. 
Ook is hen advies gevraagd hoe hun respondentengroep het best te benaderen zou zijn. Er is met 
twee schoolbestuurders gesproken, waarvan één op verwijzing van een trajectbegeleider die zich 
niet capabel achtte en verder met een schooldirecteur (eenpitter). Telefonisch is met een ib’er 
gesproken. Een ander individueel interview betrof dat met een ambtenaar van Onderwijs van de 
gemeente Hilversum, ter vervanging van de wethouder terzake, die alle gemeenten in het 
werkgebied van Unita vertegenwoordigt. Ten slotte is er een gecombineerd gesprek geweest met 
de bestuurder en de directeur van Unita en de voorzitter van Unita’s Ondersteuningsplanraad 
(opr). Al deze gesprekken hebben de onderzoekers geholpen een beter zicht te krijgen op de 
belevingswereld van diverse respondentengroepen, hetgeen van pas is gekomen tijdens de 
groepsgesprekken en het schrijven van het discussiehoofdstuk in dit rapport. Verder resulteerden 
hun opmerkingen in enkele extra vragen voor de online vragenlijst.  
 
ONLINE VRAGENLIJST  
Mede op grond van de informatie verkregen uit de literatuurstudies en de voorbereidende 
interviews is een vragenlijst opgesteld, die aan alle ib’ers, schooldirecteuren, schoolbestuurders en 
trajectbegeleiders en aan alle bestuursleden van Unita en zijn directeur online is voorgelegd. Omdat 
de opr op het moment van het onderzoek vrijwel geheel bestond uit pas aangetreden leden, is 
besloten alleen de voorzitter met een vragenlijst te benaderen. De (moeder)vragenlijst is 
beoordeeld door de klankbordgroep van Unita, waarin zo’n tien deskundigen vanuit hun eigen 
optiek zitting hebben. De vragenlijst is na deze feedbackronde aangescherpt, waarbij onder andere 
de resultaten van de literatuurstudies zijn aangevuld.  
Elk van de respondentengroepen kreeg vervolgens een link naar een op hen toegespitste versie van 
de online vragenlijst toegestuurd (september 2016), waarna een responsperiode van drie weken 
volgde met ongeveer halverwege een digitale herinnering. Omdat de respons aanvankelijk 
achterbleef bij de verwachtingen, is de responstermijn met bijna twee weken verlengd (inclusief 
extra herinnering). Deze actie is profijtelijk gebleken.  
 
GROEPSGESPREKKEN  
De resultaten die met de online vragenlijst zijn opgehaald, zijn geanalyseerd en vervolgens in 
groepsgesprekken voorgelegd aan groepen ib’ers, schooldirecteuren, schoolbestuurders en 
trajectbegeleiders. Via de online vragenlijst kon men zich hiervoor aanmelden. In deze gesprekken 
werden (hun eigen) onderzoeksresultaten teruggekoppeld en werd deelnemers gevraagd 
verklaringen voor bepaalde bevindingen aan te dragen en die van achtergronden te voorzien. Ook 
werd geprobeerd hen aanbevelingen te laten formuleren. De groepsgesprekken werden ten kantore 
van Unita in Bussum en Hilversum gevoerd onder leiding van twee onderzoekers. 
 
Vooraf is aan het bestuur en de directeur van Unita gevraagd een norm aan te geven, wanneer een 
school(bestuur) bijvoorbeeld de basisondersteuning al dan niet op orde heeft (bijvoorbeeld 75% 
van de ijkpunten ‘groen’ – en wel voor zeg: 75% van de scholen, als het om een schoolbestuur gaat). 
Door dit vooraf te doen, zonder dat de werkelijke scores inzichtelijk waren, ontstaat een zuivere 
streefnorm. Ook voor andere items is dit gedaan. Op grond van een vergelijking van normen en 
werkelijke behaalde resultaten is een balanced scorecard opgesteld, die als aparte opbrengst van 
dit onderzoeksproject wordt opgeleverd. 
 
Omdat in dit onderzoek veel verschillende methoden zijn gebruikt, wordt, bij wijze van 
samenvatting, hieronder een matrix afgedrukt, die inzicht geeft in welk instrument ingezet is om  
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welke onderzoeksvraag te beantwoorden. De nummers in de eerste rij corresponderen met de 
nummering van de onderzoeksvragen, die onder het overzicht kort worden samengevat. In de 
eerste kolom wordt bij benadering het beoogde aantal respondenten vermeld. Tabel 1.2 bevat de 
gegevens over de uiteindelijke respons. 
 
Tabel 1.1 – Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden  

N 
                                    Onderzoeksvraag  
Methode 

1 2 3 4 5 6 

 Literatuurstudie     √  √ 
 Unita-documentenanalyse  √ √  √  
1 Schoolbestuurder: interview √   √  √ 
31 Schoolbesturen: vragenlijst √   √  √ 
10 Schoolbesturen: groepsgesprek  √   √  √ 
1 Schooldirecteur: interview √   √  √ 
100 Schooldirecteuren: vragenlijst √   √  √ 
10 Schooldirecteuren: groepsgesprek  √   √  √ 
1 Ib’er: interview √   √  √ 
100 Ib’ers: vragenlijst √ √ √ √  √ 
10 Ib’ers: groepsgesprek  √ √ √ √  √ 
1 Unita-bestuurder: interview √   √  √ 
5 Unita-bestuurders: vragenlijst  √   √  √ 
1 Unita-directeur: interview √   √  √ 
1 Unita-directeur: vragenlijst  √   √  √ 
1 Trajectbegeleiders: interview √   √  √ 
50 Trajectbegeleiders: vragenlijst  √ √ √ √  √ 
10 Trajectbegeleiders: groepsgesprek  √ √ √ √  √ 
1 Opr-lid: interview    √  √ 
1 Wethouder: interview    √   
 Verwijzingsanalyse sbo/so   √    
 Klachtenregistratie     √   

Korte samenvatting van onderzoeksvragen   
1. basisondersteuning; 
2. termijnen; 
3. adequate o(j)a’s; 
4. voldoen aan wettelijke plichten en eigen Ondersteuningsplan; 
5. efficiëntie; 
6. voor- en nadelen diverse verdeelmodellen. 
 
Respons 
In tabel 1.2 staat een overzicht van de responsgegevens per respondentengroep. Het betreft hier de 
online vragenlijst. 
 
Tabel 1.2 – Respons per respondentengroep op online vragenlijst  

Respondentengroep Verstuurd Geheel ingevuld Respons 
Intern begeleiders  97 49 50.5% 
Schooldirecteuren  94 32 34.0% 
Schoolbestuurders 41 10 24.4% 
Trajectbegeleiders 48 27 56.3% 
Unita-bestuur, -directeur en opr 7 8 114.3% 
Totaal 287 126 43.9% 
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Uit tabel 1.2 wordt duidelijk dat de respons onder de trajectbegeleiders en de ib’ers het hoogst 
geweest is (>50%). De respons onder schoolbestuurders lijkt op twee manieren vertekend. Ten 
eerste zijn er meer schoolbestuurders aangeschreven dan dat er schoolbesturen zijn. Blijkbaar 
bevatte het (e-mail)adressenbestand enkele dubbelingen. Dit verlaagt de netto-respons. Nadere 
analyse leert verder dat de tien schoolbestuurders die de vragenlijst invulden, samen vermoedelijk 
zo’n 85 scholen vertegenwoordigen. Voor zover men z’n bestuur noemde, blijken vooral de grote 
schoolbesturen gereageerd te hebben, de eenpitters een stuk minder. Zo bezien valt de respons (in 
termen van ‘dekkingsgraad’) alleszins mee.  
De hoogte van de respons onder de Unita-bestuursleden is een curieuze. Er zijn vijf bestuursleden, 
de Unita-directeur en de voorzitter van de Ondersteuningsplanraad aangeschreven (in totaal zeven 
personen), maar er zijn maar liefst acht vragenlijsten retour ontvangen. Blijkbaar heeft iemand de 
link naar de online vragenlijst doorgemaild naar iemand anders, die ‘m vervolgens óók invulde.  
 
Aan de vier groepsgesprekken namen respectievelijk zes ib’ers, vier schooldirecteuren, twee 
schoolbestuurders en zeven trajectbegeleiders deel. Er hadden zich wel meer personen opgegeven, 
maar de genoemde aantallen deelnemers waren het maximum-aantal dat beschikbaar was op één 
en hetzelfde moment. Drie van de vier schooldirecteuren zijn directeur van een reguliere 
basisschool, de vierde leidt een sbo-school. Twee schooldirecteuren zijn eenpitters. De twee 
schoolbestuurders staan elk aan het hoofd van een bestuur waaronder veel scholen ressorteren, 
enerzijds reguliere basisscholen, anderzijds (v)so- en sbo-scholen. De aanwezige ib’ers werken 
allemaal op een reguliere basisschool, terwijl er onder de presente trajectbegeleiders er twee 
ambulant begeleiders zaten. 
 
Om een indruk te geven van hoeveel ervaring enkele respondentengroepen hebben met 
samenwerkingsverband Unita, wordt tabel 1.3 hieronder opgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat in 
het afgelopen schooljaar ongeveer de helft van de ib’ers en de schooldirecteuren met zes tot vijftien 
cases te maken hebben gehad met Unita, terwijl dat volgens de meeste schoolbestuurders zelfs 
meer dan vijftien gevallen bedroeg. 
 
Tabel 1.3 – Ervaring met Unita in aantal cases schooljaar 2015-2016 (in %) 

 Intern begeleiders Schooldirecteuren Schoolbestuurders 

In het geheel niet 0 0 13 
Eén leerling 0 0 0 
Twee tot vijf leerlingen 38 31 25 
Zes tot vijftien leerlingen 50 47 25 
Meer dan vijftien leerlingen  13 22 38 
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1.5 Leeswijzer  

 
Zoals hiervoor uiteengezet, zijn er verschillende methoden gebruikt om antwoorden te geven op de 
zes onderzoeksvragen die in § 1.3 verwoord zijn. De bevindingen worden in de hierna volgende 
hoofdstukken uitgewerkt.  
Hoofdstuk 2 en 3 bevatten de inzichten die twee beknopte literatuurstudies genereerden met het 
oog op de voor te leggen items in de online vragenlijst. Het gaat hierbij om een overzicht vanuit 
diverse bronnen van de wettelijke taken die samenwerkingsverbanden toegemeten hebben 
gekregen (hoofdstuk 2) en verder om een studie naar de voor- en nadelen van de drie financiële 
verdeelmodellen (hoofdstuk 3). 
In elk van de hoofdstukken 4 tot en met 10 komt steeds één onderzoeksvraag aan bod. Allereerst 
worden in elk hoofdstuk de resultaten van de online vragenlijst per respondentengroep – 
doorgaans intern begeleiders (ib’ers), schooldirecteuren, schoolbestuurders, trajectbegeleiders en 
het Unita-bestuur – weergegeven en geanalyseerd. Vervolgens worden de bevindingen die uit de 
groepsgesprekken naar voren kwamen, gerapporteerd. Ten slotte eindigt elk hoofdstuk met een 
synthese-paragraaf waarin een vergelijking van antwoordpatronen wordt gemaakt tussen diverse 
respondentengroepen. Deze verschillen zijn niet statistisch getoetst.  
Het laatste hoofdstuk van dit rapport (hoofdstuk 11) bevat een discussie naar aanleiding van de 
onderzoeksresultaten. Naast enkele methodologische kanttekeningen bij het onderzoek, worden 
enige inhoudelijke opmerkingen geplaatst. Verder worden de bevindingen ook bezien in het licht 
van onderzoeksresultaten uit andere projecten en wordt en aanzet gegeven tot de beantwoording 
van de probleemstelling.  
Bijlage I geeft een overzicht in detail van alle kwantitatieve onderzoeksresultaten per 
respondentengroep, terwijl in bijlage II de antwoorden op de open vragen vermeld worden. In 
bijlage III worden de ‘dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning’ opgesomd. Bijlage IV bevat, 
ten slotte, een gedetailleerd overzicht van hoe de voor- en nadelen van elk van de drie 
verdeelmodellen ervaren worden. 
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2 Literatuurstudie wettelijke taken samenwerkingsverbanden  

 
De Wet Passend Onderwijs is feitelijk niet in één wettekst beschreven, maar bestaat uit een 
samenstel van wijzigingen van andere, aanpalende wetten. “Passend onderwijs is een herziening 
van het stelsel van onderwijs(voorzieningen) voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, 
bijvoorbeeld vanwege leerproblemen, gedragsproblemen, specifieke beperkingen of andere voor 
het onderwijs relevante belemmeringen of omstandigheden.” (Kuiper et al., 2015) In het 
Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) staat het doel van Passend Onderwijs nog iets 
concreter omschreven: “Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en 
ondersteuning dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Ieder kind moet de gelegenheid 
krijgen zich binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge 
verwachtingen”. 
De Onderwijsinspectie heeft een drietal kwaliteitsaspecten opgesteld, die in detail het toezicht op 
samenwerkingsverbanden regelen. Deze kwaliteitscriteria richten zich op resultaten, management 
en organisatie en kwaliteitszorg (Inspectie van het Onderwijs, 2013), maar verhouden zich niet 
één-op-één tot de wettelijke bepalingen.  
 
Door de opzet van de wettekst (met al z’n doorhalingen, wijzigingen en toevoegingen op andere 
wetten; Staatsblad 533, 2012; Staatsblad 95, 2014) blijkt het niet eenvoudig een lijstje met 
wettelijke verplichtingen te reproduceren. Wettelijke taken van samenwerkingsverbanden moeten 
uit de wettekst, de Algemene Maatregel van Bestuur of de toelichting daarop gehaald worden.  
  
In de Wet staat onder andere beschreven dat schoolbesturen bepaalde plichten krijgen opgelegd, 
terwijl ook aan samenwerkingsverbanden wettelijke eisen worden gesteld. De doelen van Passend 
Onderwijs (zie § 1.2) richten zich op zowel elk(e) school(bestuur) als op de samenwerkings-
verbanden al naar gelang het beschreven doel van de Wet.  
Eén van de nieuwe plichten van schoolbesturen is de zorgplicht: het schoolbestuur waarbij een 
leerling aangemeld is, is verplicht een passende onderwijsplek voor die leerling te realiseren, of het 
nu binnen de eigen school of scholen is of elders. Hoewel sommige schoolbesturen volgens 
onderzoek (Jepma & Beekhoven, 2015) proberen onder deze zorgplicht uit te komen door de 
aanmelding van ‘verdachte’ leerlingen niet zonder meer te accepteren, is dit wettelijk gezien niet 
toegestaan.  
Een andere verplichting die scholen hebben gekregen, is dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (opp), als een leerling méér dan de basis-
ondersteuning nodig heeft. Inzet van extra (externe) ondersteuning (niveau 4 of hoger; zie figuur 
1.1) vergt dus altijd een actie van de school en op dit terrein niet van het samenwerkingsverband 
(www.passendonderwijs.nl, juni 2016).  
De zorgplicht en het opstellen van opp’s zijn dus expliciet geen verantwoordelijkheden van 
samenwerkingsverbanden.  
 
Eén van de belangrijkste documenten van samenwerkingsverbanden is het Ondersteuningsplan, 
dat voor maximaal vier jaren geldig is. Het opstellen van een dergelijk plan is wettelijk verplicht en 
aan de inhoud van het stuk worden ook tal van eisen gesteld door de Wet 
(www.passendonderwijs.nl, juni 2016; Ludeke, 2013; Vos & Boon-Mens, 2013).  
Zo moet er in het Ondersteuningsplan beschreven staan welk minimumniveau van (door elke 
school te leveren) basisondersteuning afgesproken is met de deelnemende scholen binnen het 
samenwerkingsverband. Aanvullend moet uit het Ondersteuningsplan duidelijk worden welke 
specifieke, extra ondersteuning individuele scholen kunnen bieden (hun ‘specialiteit’), hetgeen z’n 
neerslag vindt in het schoolondersteuningsprofiel van de betreffende school. Samen met de criteria 
(beleid en procedure) voor toelaatbaarheid tot voorzieningen in het speciaal (basis)onderwijs (of 
speciaal voortgezet onderwijs) – en eventueel terugplaatsing naar het reguliere onderwijs – leveren 
deze drie elementen concreet zicht op in hoeverre het aanbod binnen het werkgebied van het  
 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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samenwerkingsverband dekkend is voor allerlei vragen om extra ondersteuning voor leerlingen die 
dat nodig hebben (www.passendonderwijs.nl, juni 2016).  
Andere verplichte elementen van het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn 
(Hoogeboom & Derksen, 2013; Ludeke, 2013; Vos & Boon-Mens, 2013; www.passendonderwijs.nl, 
juni 2016): 
 de visie en missie van het samenwerkingsverband met betrekking tot Passend Onderwijs;  
 het ambitieniveau (de te behalen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten) van het 

samenwerkingsverband voor een periode van vier jaren; 
 de verdeling van de beschikbare gelden voor extra ondersteuning;  
 de manier van informeren (en desgewenst de begeleiding) van ouders; 
 afstemming met landelijke voorzieningen vanuit cluster 1 en 2.  
 
Een tweede wettelijk vereiste is dat het Ondersteuningsplan in ‘op overstemming gericht overleg’ 
afgestemd moet worden met de gemeente(n), die zelf het jeugdbeleidsplan met het 
samenwerkingsverband afstemt (afstemmen) (Ludeke, 2013; www.passendonderwijs.nl, juni 
2016). In dergelijke overleggen worden over onder andere de volgende zaken wederzijdse 
afspraken gemaakt (Ludeke, 2013):  
 huisvesting; 
 leerlingvervoer; 
 aansluiting van de zorg in en om de school; 
 vroegsignalering; 
 ondersteuning aan kind, gezin en school;  
 relatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin met de zorg- en ondersteuningsstructuur in en 

om de school; 
 inzet van Jeugdzorg op scholen; 
 integrale toewijzing van ondersteuning en gespecialiseerde Jeugdzorg en onderwijs-

ondersteuning.  
Een derde verplichting is het Ondersteuningsplan ter instemming voor te leggen aan de 
Ondersteuningsplanraad (opr), die een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkings-
verband is. In de opr zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De opr 
moet verplicht gefaciliteerd worden op kosten van het samenwerkingsverband (Vos & Boon-Mens, 
2013; www.passendonderwijs.nl, juni 2016). 
 
Een vierde eis die aan samenwerkingsverbanden gesteld wordt, is dat zij voorkomen dat leerlingen 
vanwege het gebrek aan een passende onderwijsplek thuis komen te zitten (Jepma & Beekhoven, 
2015). Strikt genomen is deze bepaling echter niet in de wettekst terug te vinden. De 
onderwijsinspectie heeft een toezichtkader opgesteld met daarin indicatoren voor de kwaliteit van 
samenwerkingsverbanden (Inspectie van het Onderwijs, 2013). Kwaliteitsaspect 1 van dit 
toezichtkader nuanceert de wettelijke verplichting ter voorkoming van thuiszitters, dat niet aan het 
samenwerkingsverband verweten mag kunnen worden dat een leerling thuis is komen te zitten (er 
is dus een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting).  
 
Aan de bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden wordt de algemene eis gesteld, dat 
samenwerkingsverbanden bestuurlijk en organisatorisch in staat moeten zijn de wettelijke eisen 
van Passend Onderwijs te realiseren of anderen in staat stellen dat te doen. Verder moet het 
toezicht op het samenwerkingsverband onafhankelijk plaatsvinden (Ludeke, 2013; Vos & Boon-
Mens, 2013). Het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) verstrekt een heel aantal 
bestuurlijke adviezen aan samenwerkingsverbanden, maar dit zijn geen wettelijke vereisten. Deels 
overlapt dit met het Toezichtkader samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
(Onderwijsinspectie, 2013). Voorbeelden hiervan zijn:  
 de bestuurlijke inrichting dient ondersteunend te zijn voor een effectieve samenwerking met 

gemeenten; 
 de ondersteuningsmiddelen moeten doelmatig en rechtmatig besteed worden;  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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 samenwerkingsverbanden maken duidelijk dat zij de beweging van indiceren naar 

arrangeren maken; 
 er worden afspraken gemaakt over de materiële instandhouding en/of financiering van 

personeelskosten (met name ambulante begeleiders) gedurende de vereveningstermijn c.q. 
de opstartfase van een samenwerkingsverband. 

 
Ten slotte is er een aantal meer administratieve verplichtingen, die voor samenwerkingsverbanden 
gelden, zoals de administratie van geldstromen en leerlingen en het afhandelen van eventuele 
bezwaarschriften (Vos & Boon-Mens, 2013). Ook het Toezichtkader samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2013) geeft een aantal meer administratieve 
aanknopingspunten, waarop de kwaliteit van samenwerkingsverbanden gescoord wordt, maar dit 
zijn geen wettelijke vereisten. Voorbeelden hiervan zijn:  
 er is sprake van het realiseren van extra ondersteuning binnen wettelijke termijnen (hoewel 

de wettekst zelf die niet geeft; alleen in het kader van de aanmelding); 
 her-indicaties van tlv’s voor speciaal onderwijs, die inmiddels allemaal in de afgelopen twee 

schooljaren verricht zouden moeten zijn; 
 het hebben van een actief voorlichtingsbeleid; 
 interne en externe toetsende evaluaties die de werkwijze van het samenwerkingsverband tot 

onderwerp hebben. 
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3 Literatuurstudie verdeelmodellen samenwerkingsverbanden  

 
3.1 Inleiding 

 
In de literatuur, veelal beleidsstukken, worden doorgaans drie hoofdmodellen beschreven, volgens 
welke het geld voor de extra ondersteuning verdeeld wordt. Elk samenwerkingsverband ontvangt 
op grond van leerlingenaantallen een lumpsum van de overheid; hiermee moet de 
basisondersteuning (niveau 1 en 2, zie figuur 1.1) gefinancierd worden. Aan de lumpsum 
toegevoegd is een bepaald bedrag voor de extra (interne) ondersteuning op basis van het landelijk 
gemiddelde aantal leerlingen dat deze extra ondersteuning (niveau 3, zie figuur 1.1) nodig heeft. 
Het is historisch zo gegroeid dat sommige regio’s veel meer ‘zwakke’ of ‘zorg’leerlingen hadden, 
waarvoor zonder meer geld beschikbaar kwam. Om deze perverse prikkel weg te nemen, wordt er 
met ingang van de Wet Passend Onderwijs gerekend met landelijke gemiddelden. Omdat dit een 
verschuiving van geldstromen, soms ten positieve, soms ten nadele betekent, wordt de zogenoemde 
‘verevening’ over een periode van vijf schooljaren uitgesmeerd (zie ook § 1.2).  
In de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 worden de drie hoofdmodellen gedefinieerd in hun zuivere 
vorm. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. De meeste zijn opgesomd in het Referentiekader 
Passend Onderwijs (2013). Diverse andere bronnen (bijvoorbeeld Kuiper et al., 2015) herhalen 
deze opsomming en definities. Daarnaast zijn er diverse andere bronnen, die meer tussen de regels 
door voor- of nadelen signaleren van bepaalde verdeelmodellen. Ten slotte zijn er enkele punten 
vanuit de praktijk (aangedragen door leden van de klankbordgroep van Unita) opgenomen in de 
overzichtslijsten. Deze plus- en minpunten zijn verzameld om in de vragenlijst uit te vragen hoe die 
door het veld in de praktijk gezien worden.  
In § 3.5 wordt het hybride model van samenwerkingsverband Unita kort beschreven. Aan de hand 
van analyse van financiële stukken van Unita wordt inzicht verkregen hoe groot het aandeel van elk 
verdeelmodeldeel (school-, expertise- en leerlingmodel) in het hybride model is op verschillende 
momenten in de tijd.  
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3.2 Schoolmodel 

 
DEFINITIE 
Bij de verdeling van de gelden die het samenwerkingsverband ontvangt volgens het schoolmodel, 
worden de middelen onder schoolbesturen verdeeld op basis van het leerlingenaantal (Jepma & 
Beekhoven, 2015). Een grotere school krijgt dus naar rato meer geld. Dit is onafhankelijk van het 
aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft of van de mate waarin (Vos & Boon-Mens, 
2013). Schoolbesturen bepalen vervolgens zelf volgens welke verdeelsleutel zij de Passend 
Onderwijsgelden doorsluizen naar hun scholen. Men bepaalt veelal zelf hoe dat geld te besteden 
aan extra ondersteuning voor hun leerlingen; achteraf leggen schoolbesturen daarover in meer of 
mindere mate verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Onderzoeksbureau Oberon 
(2014) tekent bij het verdelen van het geld over de schoolbesturen nog aan dat deze afgeroomd 
worden ten behoeve van de bekostiging van het samenwerkingsverband zelf. Het 
samenwerkingsverband streeft er dan naar met zo weinig mogelijk overhead de middelen 
maximaal terecht te laten komen bij de schoolbesturen. 
 
VOORDELEN 
Het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) schetst de volgende voordelen:  
 het is simpel en transparant: gelden zijn gemakkelijk te verdelen naar het aantal leerlingen 

per school(bestuur); 
 het doet recht aan het gegeven dat de zorgplicht berust bij de schoolbesturen; de euro’s breng 

je bij de zorgplicht; schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van het 
sbo en so voor leerlingen van hun scholen; 

 een school die van nature veel leerlingen ‘binnenboord’ houdt zonder extra middelen en die 
dus zorggericht geïnvesteerd hebben in de basisondersteuning, wordt hier nu financieel voor 
beloond (men is minder geneigd door te verwijzen naar een andere school, want dat moet de 
verwijzende school betalen; men is meer geneigd leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften op te nemen (geld ontvangen van verwijzende school)). 

De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) ziet de volgende aspecten als sterke punten: 
 elke leerling begint in principe op een reguliere school;  
 het verdeelmodel werkt flexibele vormen van onderwijsondersteuning in de hand; 
 de focus is op de school en de leerkracht; 
 het behoud van leerlingen in regulier onderwijs. 
Een andere bron (Ludeke, 2013) vermeldt als pluspunt, dat het schoolmodel de autonomie en het 
eigenaarschap bevordert, want het schoolbestuur beslist hoe de gelden voor extra ondersteuning in 
Passend Onderwijs worden ingezet; 
Vanuit de praktijk is verder nog als voordeel van het schoolmodel aangegeven: 
 het schoolmodel verdraagt zich goed met de lumpsumfinanciering; 
 dit verdeelmodel pakt voor een schoolbestuur positief uit bij positieve verevening; 
 het kan een prikkel zijn om boven de basisondersteuning uit te stijgen. 
 
Nadelen 
Vanuit verschillende kanten wordt er ook kritiek geleverd op het schoolmodel. De volgende 
nadelen worden aangedragen in het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013): 
 de risico’s liggen op het niveau van de school c.q. het schoolbestuur. Het model gaat uit van 

gemiddelden en kosten voor ondersteuning kunnen variëren; hoe kleiner de eenheid, des te 
groter het risico. De vraag naar een vangnet kan hierdoor ontstaan; 

 bedrijfseconomische (strategische) motieven kunnen ongewild een rol spelen bij het al dan 
niet aannemen van leerlingen met extra ondersteuningsvragen; 

 het bestuur van het samenwerkingsverband moet zich verantwoorden over middelen die 
door anderen (namelijk het schoolbestuur) zijn besteed; 

 er is veel verantwoordelijkheid op het niveau van de school of het schoolbestuur, terwijl het 
samenwerkingsverband maar weinig centrale sturing kan uitoefenen. 
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Jepma & Beekhoven (2015) onderzochten de samenwerkingsverbanden in oprichting en 
waarschuwen voor strategisch gedrag: 
 mogelijk worden ondersteuningsbehoeften aangedikt, in de hoop dat er een 

toelaatbaarheidsverklaring afgegeven kan worden (in de volksmond: over de schutting 
kieperen) dan wel dat de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband wordt 
bekostigd; hierdoor ontstaat er minder druk op het eigen schoolbudget; 

 bij krimpende leerlingenaantallen krijgt de school minder budget van het samenwerkings-
verband, waardoor er meer druk ontstaat op het eigen budget als er toch tegemoet gekomen 
moet worden aan ondersteuningsbehoeften (niveau 1 tot en met 3, zie figuur 1.1); dit is 
opnieuw een prikkel om ondersteuningsbehoeften aan te dikken; 

 het is voor het samenwerkingsverband niet of minder inzichtelijk of schoolbesturen bedoelde 
middelen wel daadwerkelijk aan extra ondersteuning spenderen; het vergt de nodige 
bureaucratie om dit te controleren, maar dat staats haaks op één van de doelen van Passend 
Onderwijs: het terugdringen van regelzucht en ambtenarij (zie ook § 1.2). 

Uit de achtste Voortgangsrapportage Passend Onderwijs (2015) komt naar voren dat waar het 
schoolmodel wordt gehanteerd en de rol van het samenwerkingsverband dus beleidsarm is 
ingevuld, het risico ontstaat dat scholen samenwerkingsverbanden minder opzoeken als er een 
conflict ontstaat over de ondersteuning, terwijl samenwerkingsverbanden wellicht geneigd zijn dit 
als probleem van de scholen zelf te zien. Verder wordt in dit rapport gesteld dat ten gevolge van het 
schoolmodel verhoudingsgewijs minder inhoudelijk regionaal beleid wordt ontwikkeld, omdat 
meer aan de schoolbesturen wordt overgelaten.  
De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) identificeert als minpunt van het schoolmodel, dat leerlingen 
mogelijk te lang vastgehouden worden in het reguliere onderwijs, waardoor de onderwijsplek niet 
meer als ‘passend’ beschouwd moet worden. 
Vanuit de praktijk wordt als minpunt van het schoolmodel ingebracht, dat dit verdeelmodel 
schoolbesturen zowel financieel als inhoudelijk zelf verantwoordelijk maakt om de expertise van de 
zware extra ondersteuning te organiseren en in stand te houden. Verder kunnen ouders de 
deskundige van het schoolbestuur ervaren als een niet-onafhankelijke deskundige, omdat deze 
door de school wordt betaald. 
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3.3 Expertisemodel 

 
DEFINITIE 
De financiën voor extra ondersteuning die het samenwerkingsverband ontvangt van de overheid 
kunnen ook ingezet worden via het expertisemodel. De (beknopte) definitie die veelal gehanteerd 
wordt is de volgende: “Het samenwerkingsverband richt een netwerk in van (tussen)voorzieningen 
en regelt de aard, omvang en bekostiging van die voorzieningen” (Ludeke, 2013). De inzetbare 
deskundigen zijn op afroepbasis beschikbaar (De Boer & Beekhoven, 2015). Hierbij geldt, dat de 
middelen de speciale voorzieningen volgen (De Boer & Beekhoven, 2015). Het betreft hier 
bovenschools georganiseerde voorzieningen (Oberon, 2014).  
 
VOORDELEN 
In het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) zijn de volgende voordelen 
geïnventariseerd: 
 het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod en stelt het budget beschikbaar; 
 er liggen kansen voor ondernemende scholen; 
 de snelheid van handelen kan hoog zijn, want de plaatsen zijn er al;  
 het samenwerkingsverband werkt aanvullend op de profielen van andere scholen, waardoor 

er een grote kans is op een dekkend aanbod. 
De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) noemt de volgende pluspunten: 
 alle ondersteuningsmiddelen zijn omgezet in diensten (van diagnostiek tot behandeling tot 

extra handen in klas) om leerlingen meer van het arrangement te laten profiteren; 
 ondersteuning kan doorgaans snel geregeld worden. 
Volgens de Handreiking instemming Ondersteuningsplan (Vos & Boon-Mens, 2013) is een voordeel 
van het expertisemodel dat er meer uitgegaan wordt van onderlinge solidariteit tussen 
schoolbesturen, in plaats van ‘ieder voor zich’, waarbij de verwijzer naar het s(b)o betaalt. Iets 
vergelijkbaars geldt ten aanzien van de verstrekking van centraal georganiseerde, bovenschoolse 
voorzieningen: alle schoolbesturen betalen daaraan mee, of ze nu wel of geen gebruik ervan maken 
(Oberon, 2014). 
Vanuit de praktijk wordt het volgende ten gunste van het expertisemodel aangegeven: 
 het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de selectie, kwaliteit, competentie, 

nascholing en financiering van onafhankelijke deskundigen; 
 dit verdeelmodel pakt voor het samenwerkingsverband positief uit bij positieve verevening, 

terwijl het in dat geval voor schoolbesturen neutraal is; 
 de leerling staat met diens ondersteuningsbehoeften centraal; 
 het expertisemodel is gunstig voor scholen in een krimpregio of voor kleine schoolbesturen, 

die anders onvoldoende middelen zouden hebben om tussenvoorzieningen op te zetten; 
 de deskundigheid van het so en het sbo blijft behouden voor het samenwerkingsverband; 
 deskundigen van het samenwerkingsverband ondersteunen scholen bij het zoeken naar 

passende jeugdhulp voor kind en ouders (jeugdhulparrangement); 
 het samenwerkingsverband kan eraan bijdragen dat de gelden voor Passend Onderwijs 

terecht komen bij de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn. 
 
NADELEN 
Nadelen van het expertisemodel worden er ook onderkend, bijvoorbeeld in het Referentiekader 
Passend Onderwijs (Ludeke, 2013): 
 het kan voorkomen dat voorzieningen niet van de ene op de andere dag beschikbaar zijn; 
 plaatsen (bijvoorbeeld op het s(b)o) moeten voor langere tijd worden ingekocht / 

gereserveerd; 
 mogelijk leegstand van plaatsen;  
 aanbod creëert vraag, mogelijk niet aansluitend bij wat de werkvloer nodig heeft (Vos & 

Boon-Mens. 2013). 
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De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) merkt ten nadele van het expertisemodel op:  
 het ondersteuningsaanbod is niet per se passend voor de ondersteuningsvraag; 
 het nodigt schoolbesturen uit leerlingen als zwaarder te indiceren, om meer geld te kunnen 

ontvangen; 
 er kan sprake zijn van schaarste. 
De praktijk ziet als nadelen van dit financiële verdeelmodel: 
 het werkt gemakzucht van leerkrachten in de hand, omdat die minder inventief hoeven te 

zijn; er is een kleiner appèl op hun beroepseer en vaardigheden; 
 er kunnen discussies ontstaan of de aangevraagde ondersteuning wel of niet de 

basisondersteuning overstijgt;  
 er is bovendien geen prikkel voor schoolbesturen om boven de basisondersteuning uit te 

stijgen; 
 er kan sprake zijn van te zwaar aangezette oplossingen; de leerkracht had de ondersteuning 

wellicht doeltreffender zelf kunnen geven; 
 dit verdeelmodel pakt voor het samenwerkingsverband negatief uit bij negatieve verevening, 

terwijl het in dat geval voor schoolbesturen neutraal is; 
 het samenwerkingsverband draagt een financieel risico in geval van onverwacht groot 

beroep op zware ondersteuning; 
 scholen kunnen niet kiezen welke deskundigen ingezet worden ten behoeve van hun 

leerlingen; dat doet het samenwerkingsverband. 
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3.4 Leerlingmodel 

 
DEFINITIE 
Het leerlingmodel lijkt het meeste op de vroegere leerlinggebonden financiering: de vermaarde 
rugzakjes. Hierbij komen “ondersteuningsmiddelen beschikbaar op basis van individuele, 
handelingsgerichte diagnoses en de aanpak die op basis hiervan nodig is” (Ludeke, 2013). Anders 
gezegd: ‘geld volgt leerling’ (De Boer & Beekhoven, 2015). 
  
VOORDELEN 
In het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) komen de volgende voordelen van het 
leerlingmodel naar voren: 
 er wordt alleen maar geld ingezet als dit echt nodig is; 
 differentiatie naar bedragen is mogelijk; 
De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) herkent een ander voordeel in dit financiële verdeelmodel in 
het kader van Passend Onderwijs: objectivering c.q. kwantificering van de ondersteuningsbehoefte 
van achterblijvende leerlingen door met name diagnostiek; vervolgens wordt hieraan geld 
gekoppeld om aan behoeften tegemoet te komen. 
Vanuit de praktijk wordt aangedragen dat dit verdeelmodel onafhankelijk is van demografische 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld krimpregio). De aard van de verevening (positief dan wel negatief) 
heeft dan ook geen invloed op dit financiële verdeelmodel. 
 
NADELEN 
Volgens het Referentiekader Passend Onderwijs (Ludeke, 2013) kleven aan het leerlingmodel de 
volgende nadelen:  
 de koppeling van een bepaalde som geld aan een specifieke ondersteuningsvraag is niet 

eenvoudig; 
 er is sprake van een open eind financiering; 
 risico op gedecentraliseerde bureaucratisering; 
 de kans bestaat dat er ad hoc gewerkt gaat worden en niet op basis van beleidsvorming. 
De CED-Groep (Struiksma et al., 2014) schetst de volgende minpunten: 
 dit verdeelmodel geeft een prikkel om zwakke leerlingen als zo zwaar mogelijk te indiceren 

(meer geld) dan wel ‘over de schutting te gooien’ naar speciaal onderwijs; 
 er is sprake van schaarste vanwege de lumpsumfinanciering van de basisondersteuning. 
De praktijk geeft te kennen dat het invullen van het Groeidocument wordt vereist door het 
samenwerkingsverband; dit is een administratieve last voor de ib’er, de leerkracht en de ouders.  
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3.5 Unita’s hybride verdeelmodel 

 
In de voorgaande paragrafen zijn de verdiensten en zwakheden van elk van de drie gangbare 
verdeelmodellen beschreven. Een overeenkomst tussen alle drie is dat datagestuurd en 
opbrengstgericht werken in alle drie hoofdmodellen mogelijk is. De verschillen tussen de modellen 
zijn gelegen in (Struiksma et al., 2014): 
 de mate van hun vermogen om flexibele arrangementen te organiseren; 
 de mate van hun vermogen om het speciaal onderwijs terug te dringen.  
 
De eerdere beschrijving gaat uit van een 100%-situatie, waarmee bedoeld wordt dat het 
beschreven model bijvoorbeeld exclusief het schoolmodel betreft. Uit een eerste inventarisatie, vrij 
snel na de officiële start van de samenwerkingsverbanden in schooljaar 2014-2015 (Rekers-
Mombarg, & Bosker, 2015) blijkt dat samenwerkingsverbanden vaak gekozen hebben voor een 
gemengd bekostigingsmodel bij de financiering van de extra ondersteuning. In het primair 
onderwijs gaat het dan vaak om met een combinatie van alle drie verdeelmodellen, terwijl op het 
voortgezet onderwijs eerder een combinatie van een school- en expertisemodel gezien wordt. Tabel 
3.1 geeft een landelijk overzicht van hoe vaak voor welk financieel verdeelmodel werd gekozen in 
het primair onderwijs.  
 
Tabel 3.1 – Landelijk beeld door samenwerkingsverbanden po gekozen verdeelmodellen  

Verdeelmodel Percentage 

Schoolmodel (100%) 23.4  
Expertisemodel (100%) 6.4  
Leerlingmodel (100%) 6.4  
School- en expertisemodel (in bepaalde verhouding gemengd) 14.9  
School- en leerlingmodel (in bepaalde verhouding gemengd) 14.9  
Expertise- en leerlingmodel (in bepaalde verhouding gemengd) 8.5  
School-, expertise- en leerlingmodel (in bepaalde verhouding gemengd) 25.5  
   

Bron: Jepma & Beekhoven (2015) 
 
Ook Unita hanteert een samengesteld (hybride) verdeelmodel om de extra ondersteuning te 
bekostigen. Het gekozen financiële model bestaat uit elementen van alle drie hoofdmodellen. 
Anders gezegd: het gekozen ondersteuningsmodel vergt verschillende wijzen van financiering. De 
verhouding tussen de drie hoofdmodellen (uitgedrukt in euro’s) ligt echter niet vast. Er is 
beleidsruimte om deze verhouding aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen of aan 
voortschrijdend inzicht; de financiële verdeling is hierbij niet leidend, maar de te realiseren 
ondersteuning.  
Figuur 3.1 geeft de verdeling over de drie modellen bij Unita weer gedurende boekjaar 2015. Deze 
verdeling is gebaseerd op de bij dat jaar behorende financiële verantwoording. Figuur 3.2 en 3.3 
bevatten de verhouding binnen Unita’s hybride model zoals de prognose voor 2016 uitwijst 
respectievelijk begroot is voor boekjaar 2017. In deze drie figuren zijn de kostenposten voor so en 
sbo en voor overhead buiten beschouwing gelaten. De gelden voor so en sbo (niveau 5 van de 
ondersteuningspiramide, zie figuur 1.1) zijn vrijwel wettelijk vastgelegd en bedragen ongeveer 
40% van alle middelen die Unita te besteden heeft. De overhead is al een aantal jaren stabiel en 
komt uit op zo’n 7% (zie ook § 9.2). De drie figuren op de volgende pagina betreffen dus circa 53% 
van alle Unita-middelen. 
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Figuur 3.1 – Verhouding verdeelmodellen  Figuur 3.2 – Verhouding verdeelmodellen 
          Unita boekjaar 2015 (in %)            Unita prognose 2016 (in %) 
 

    
          Figuur 3.3 – Verhouding verdeelmodellen  
                                    Unita begroting 2017 (in %) 
 
Uit bovenstaande figuren wordt duidelijk dat de mix van de verdeelmodellen in Unita’s hybride 
model niet vastligt. Het aandeel in de uitgaven dat voor rekening komt van het expertisemodel, is in 
de praktijk of naar verwachting redelijk constant. Hieronder zijn begrepen de expertise- en 
reguliere arrangementen en het schoolmaatschappelijk werk. Het percentage schoolmodel daalt 
licht, maar bedraagt nog altijd meer dan de helft van alle leerlinggebonden uitgaven (exclusief so en 
sbo). In dit part zijn de uitgaven voor basisondersteuning opgenomen, voor zover van toepassing 
vermeerderd met de overgangsregeling leerlinggebonden financiering (tot augustus 2015). De 
proportie leerlingmodel is aan het toenemen, met name door de ontwikkeling van het Arrangement 
Plus, maar ook de taal- en rekengroepen vallen hieronder alsmede de zware zorgarrangementen en 
de inspanningen om thuiszitten van leerlingen te voorkomen.   
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4 Basisondersteuning  

 
4.1  Inleiding 

 
Basisondersteuning wordt in het Referentiekader Passend Onderwijs omschreven als het “door het 
samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die 
binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd” (Ludeke, 
2013). 
In dit hoofdstuk wordt die basisondersteuning onder de loep genomen. Centraal staat hierbij de 
volgende onderzoeksvraag: Tot op welke hoogte is de basisondersteuning op orde? Dit onderwerp 
wordt opgesplitst in diverse paragrafen, waarbij het om de ervaringen van respondenten gaat: 
 Wat is de omvang van de basisondersteuning? (§ 4.2) 
 Hoe worden enkele randvoorwaarden voor de basisondersteuning op de scholen ingevuld? (§ 

4.3) 
 In hoeverre worden de dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning in de praktijk 

gerealiseerd? (§ 4.4) 
 Wat is de verhouding tussen de basisondersteuning en de zwaardere vormen van extra 

ondersteuning? (§ 4.5)  
De bevindingen worden gepresenteerd vanuit de verschillende perspectieven van de diverse 
respondentengroepen: ib’ers, schooldirecteuren, schoolbestuurders, trajectbegeleiders en het 
Unita-bestuur. Deze perspectieven komen per paragraaf terug (voor zover uitgevraagd). Deze 
kwantitatieve informatie wordt af en toe nog aangevuld met de antwoorden op open vragen uit het 
kwantitatieve deel van het onderzoek (zie ook bijlage II). 
De voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 4.6) bevat een beschrijving van wat met het oog op de 
basisondersteuning is gezegd tijdens de groepsgesprekken met de ib’ers, schooldirecteuren, 
schoolbestuurders en trajectbegeleiders. In § 4.7 staat dan nog een synthese van de verschillende 
perspectieven centraal.  
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4.2 Omvang basisondersteuning  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Respondenten is gevraagd wat volgens hen onder de basisondersteuning valt, zoals dat is 
afgesproken binnen samenwerkingsverband Unita. Van alle geboden opties worden preventieve 
interventies op basis van gedrag en op basis van leren (zoals positive behaviour support) het meest 
frequent (96%) genoemd. Ook vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen 
vallen, evenals een veilig schoolklimaat, het voorkomen van gedragsproblemen en lesgeven aan 
(hoog)begaafde leerlingen, bijna altijd (minstens 90%) onder de basisondersteuning volgens de 
ib’ers. Werkzaamheden die het minst frequent (hoogstens 35%) in dit kader worden genoemd, 
liggen bijna allemaal op het terrein van persoonlijke ontwikkeling: weerbaarheidstraining, sociale 
vaardigheidstraining, agressieregulatie en faalangstreductie en verder nog medische handelingen 
in de klas. 
 

 
 
De aspecten die door de ib’ers niet tot de basisondersteuning gerekend werden, vielen doorgaans 
(72%) deels onder de zware ondersteuning (niveau 4) die via een mdo aangevraagd moet worden. 
Volgens één op de vijf (22%) ib’ers horen de door hen niet genoemde aspecten allemaal tot de 
zware ondersteuning.  
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SCHOOLDIRECTEUREN  

 
 
 
Ook schooldirecteuren is de lijst met 
aspecten van de basisondersteuning 
voorgelegd. Zij komen tot vergelijk-
bare resultaten als de ib’ers: vooral 
preventieve interventies, het voor-
komen van gedragsproblemen en 
vroegtijdige signalering zijn de meest 
herkende aspecten qua basis-
ondersteuning (meer dan 90%). 
Hekkensluiter is het verrichten van 
medische handelingen in de klas 
(25%).  
De aspecten die schooldirecteuren 
niet onder de basisondersteuning 
scharen, horen deels onder de zware, 
extra en externe ondersteuning, vindt 
72% van hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHOOLBESTUURDERS  
Volgens alle tien schoolbestuurders die deelnamen aan het onderzoek vallen vroegtijdige 
signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen onder de basisondersteuning, evenals het 
voorkomen van gedragsproblemen (beide 100%, zie de linker figuur op de volgende pagina). 
Preventieve interventies op basis van gedrag, het lesgeven aan boven- en ondergemiddeld 
intelligente leerlingen en een veilig schoolklimaat horen volgens het gros (90%) van de 
schoolbestuurders tot het basisniveau van leerlingenzorg. Ook een toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en instructieruimten en hulpmiddelen rekenen zij daartoe (90%). Medische 
handelingen is de klas staan onderaan het lijstje en vallen volgens slechts één schoolbestuurder 
(10%) onder de basisondersteuning.  
Driekwart (75%) van de schoolbestuurders is van mening dat een gedeelte van de aspecten die bij 
het vorige item niet werden aangevinkt, onder niveau 4 (of 5) van de ondersteuningspiramide (zie 
figuur 1.1) valt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40/223 
 

30 

60 

80 

80 

90 

90 

50 

10 

90 

70 

80 

70 

90 

90 

100 

100 

60 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Agressieregulatie 

Begeleiding bij dyscalculie 

Begeleiding bij dyslexie 

Faalangstreductie 

Lesgeven aan (hoog) begaafde 

leerlingen 

Lesgeven aan (zeer) moeilijk 

lerende leerlingen 

Licht curatieve interventies 

Medische handelingen in de klas 

Preventieve interventies gedrag 

Preventieve interventies leren 

Remedial teaching 

Sociale vaardigheidstraining 

Toegankelijk schoolgebouw 

Veilig schoolklimaat 

Voorkomen van 

gedragsproblemen 

Vroegtijdige signalering van leer-, 

opgroei- en opvoedproblemen 

Weerbaarheidstraining 

Welk aanbod valt volgens u binnen 

samenwerkingsverband Unita onder 
de basisondersteuning? 

19 

63 

74 

33 

82 

82 

56 

19 

93 

82 

74 

19 

70 

89 

82 

96 

7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Agressieregulatie 

Begeleiding bij dyscalculie 

Begeleiding bij dyslexie 

Faalangstreductie 

Lesgeven aan (hoog) begaafde 

leerlingen 

Lesgeven aan (zeer) moeilijk 

lerende leerlingen 

Licht curatieve interventies 

Medische handelingen in de klas 

Preventieve interventies gedrag 

Preventieve interventies leren 

Remedial teaching 

Sociale vaardigheidstraining 

Toegankelijk schoolgebouw 

Veilig schoolklimaat 

Voorkomen van 

gedragsproblemen 

Vroegtijdige signalering van leer-, 

opgroei- en opvoedproblemen 

Weerbaarheidstraining 

Welk aanbod valt volgens u binnen 

samenwerkingsverband Unita onder 
de basisondersteuning? 

 
 
 

 
TRAJECTBEGELEIDERS  
In bovenstaande rechterfiguur staan de activiteiten die volgens trajectbegeleiders onder de 
basisondersteuning vallen. Hierbij valt op dat zij de grootste plaats inruimen voor vroegtijdige 
signalering van problemen bij leerlingen (96%) en voor preventies interventies op basis van gedrag 
(93%). Weerbaarheidstrainingen moeten volgens hen niet onder de basisondersteuning geschaard 
worden (7%). Een deel van de niet-aangevinkte aspecten moet volgens driekwart (74%) van de 
trajectbegeleiders tot de zware, extra ondersteuning gerekend worden en overstijgt daarmee de 
basisondersteuning die scholen horen te bieden.  
 
UNITA-BESTUUR 
Volgens de bestuursleden van samenwerkingsverband Unita behoren begeleiding bij dyslexie en 
dyscalculie tot de basisondersteuning die in de regio afgesproken is. Dit geldt ook voor het les 
geven aan hoogbegaafde leerlingen, licht curatieve interventies, preventieve interventies op basis 
van gedrag en leren en verder nog voor een veilig schoolklimaat, het voorkomen van 
gedragsproblemen en de vroegtijdige signalering van andere problemen bij leerlingen (allemaal 
88%). Niet-aangevinkte aspecten ressorteren volgens de meeste (86%) bestuursleden onder de 
zware, extra ondersteuning.  
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4.3 Randvoorwaarden basisondersteuning  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Enkele randvoorwaarden voor het goed kunnen invullen van de basisondersteuning, zijn de mate 
van toerusting van leerkrachten en ib’ers. Volgens de ib’ers zijn ruim twee derde (70%) van de 
leerkrachten voldoende vaardig om de basisondersteuning te kunnen bieden. Van hun eigen 
collega’s zeggen de ib’ers dat dat in een nog groter percentage (85%) het geval is. 
 

                   
 
 
 
De schooldirecteur heeft volgens twee derde (63%) 
van de ib’ers voldoende mogelijkheden om het 
afgesproken niveau van basisondersteuning te 
kunnen garanderen. Een derde (35%) van de hele 
groep ib’ers heeft daarop overigens geen zicht.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nog iets gunstiger zijn de meningen van ib’ers met 
betrekking tot de mate van ondersteuning van 
scholen door samenwerkingsverband Unita: drie-
kwart (74%) vindt dat Unita scholen voldoende in 
staat stelt de basisondersteuning naar behoren te 
kunnen vormgeven.   
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Volgens 80% van de ondervraagde ib’ers is het 
schoolbestuur actief betrokken bij het realiseren 
van het binnen het samenwerkingsverband 
afgesproken niveau van de basisondersteuning. Eén 
op de drie (29%) ib’ers kon dit niet beoordelen.  
 
 
 
 
 
 
 
Voor zover men dat kan beoordelen – twee op de vijf (39%) ib’ers kunnen dat niet – overstijgt het 
niveau van de basisondersteuning het wettelijk minimum zoals het inspectiekader dat omvat, 
volgens twee derde (67%) van hen. Van ongeveer een kwart (27%) zou het ambitieniveau van de 
basisondersteuning nog wel hoger mogen komen te liggen voor de volgende vierjarige planperiode 
van het Ondersteuningsplan. Volgens driekwart (73%) van de ib’ers moet dat niet gebeuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uiteraard hebben scholen goed in 
beeld hoe groot hun gemiddelde 
groepsgrootte is en wat de beschik-
bare personeelsformatie per groep is 
((bijna) 100%). Ib’ers geven in groten 
getale (83%) aan dat scholen weten 
wat er aan gekwalificeerde expertise 
binnen hun scholen ‘rondloopt’, maar 
men weet minder goed welke externe 
professionals (andere dan die van 
Unita) er direct voor het onder-
steuningsaanbod op school beschik-
baar zijn (60%). 
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Samenwerkingsrelaties van school met 
andere partijen dan Unita, zoals Jeugdhulp 
of de gemeente worden in voldoende 
(92%) mate verwezenlijkt, evenals 
planmatig werken met het oog op de 
onderwijsondersteuning (hgw-cyclus). 
Handelingsgericht werken bij individuele 
leerlingen, met lichte interne onder-
steuning op school, is in bijna alle gevallen 
(98%) gerealiseerd. 
 
In een open vraag wat de school of het schoolbestuur doet om het afgesproken niveau van 
basisondersteuning te garanderen, geven ib’ers tal van aspecten aan. In veel gevallen wordt de 
directie en het team goed ondersteund en gefaciliteerd. Anderen gaan uitgebreid in op allerlei 
vormen van hoe die schoolbestuurlijke facilitering dan plaatsvindt, variërend van remedial 
teaching tot deelname aan professionele netwerken, van (individuele of teambrede en soms 
bovenschoolse) bijscholing tot evaluatie van opp’s en van het beschikbaar stellen van gelden tot het 
produceren van visiestukken en protocollen. 
In de ruimte voor aanvullende opmerkingen over de basisondersteuning wordt door ib’ers 
duidelijk gemaakt dat veel rondom de basisondersteuning nog in ontwikkeling is en dat men vindt 
dat er erg veel van leerkrachten gevergd wordt. 
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Er zijn vijf (groepen) actoren te onderscheiden die elk hun invloed hebben op het kunnen bieden 
van de basisondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Het betreft achtereenvolgens de 
leerkrachten, de ib’ers, de schooldirecteur, het schoolbestuur en tenslotte het samen-
werkingsverband. Schooldirecteuren zijn (zeer) positief gestemd ten aanzien van de invulling van 
ieders rol hierin. Intern begeleiders worden door hen nog vaker als voldoende toegerust 
beschouwd om het afgesproken niveau van basisondersteuning te bieden dan dat leerkrachten dat 
in hun ogen zijn (93% respectievelijk 75%). Het schoolbestuur is doorgaans (85%) actief betrokken 
bij het realiseren van het overeengekomen niveau van basisondersteuning, terwijl zij zelf als 
schooldirecteuren doorgaans (73%) voldoende mogelijkheden hebben om dat niveau te kunnen 
garanderen. Ten slotte vindt 85% van de schooldirecteuren dat samenwerkingsverband Unita hun 
school(bestuur) voldoende in staat stelt goede basisondersteuning te kunnen leveren.  
Opvallend is dat ongeveer een vijfde deel (19%) van alle ondervraagde schooldirecteuren het 
antwoord op de vraag naar hun eigen mogelijkheden schuldig moet blijven. Eenzelfde percentage 
(19%) heeft geen zicht op de rol van het samenwerkingsverband in dezen.  
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Iets meer dan de helft (56%) van de schooldirecteuren geeft aan dat het niveau van de huidige 
basisondersteuning uitkomt boven wat het wettelijk inspectiekader voorschrijft. Ruim een vijfde 
(22%) van de hele groep in dit onderzoek betrokken schooldirecteuren kan deze vraag niet 
beantwoorden. Schooldirecteuren zijn niet van mening (85%) dat de ambities voor de 
basisondersteuning nog hoger moeten komen te liggen in de nabije toekomst.  
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De schooldirecteuren hebben  
de vier voorgelegde zaken 
goed in beeld; drie er van 
scoren (bijna) 100%. De 
directe beschikbaarheid van 
externe professionals anders  
dan die van Unita om bij te 
dragen aan het onder-
steuningsaanbod op school, is  
iets minder (87%) bekend. 
 
 
Op de scholen van alle (100%) geënquêteerde schooldirecteuren wordt handelingsgericht gewerkt 
bij individuele leerlingen al dan niet met lichte ondersteuning op school. Ook de 
samenwerkingsrelaties van andere externe partijen blijken in de praktijk volgens 
schooldirecteuren bijna altijd (97%) voorhanden. Het planmatig werken met het oog op 
onderwijsondersteuning (basisondersteuning, hgw-cyclus voor alle leerlingen: groepsoverzicht en -
plan, groepsbesprekingen met ib’er of presentaties aan team en gerichte klassenobservaties door 
collega’s) wordt door 90% van de schooldirecteuren als gerealiseerd beschouwd.  
 

 
 

Schooldirecteuren noemen in de open vraag met name deskundigheidsbevordering door 
bijscholing, intervisie en netwerken en het inzetten van gelden voor Passend Onderwijs 
(vermoedelijk het schoolmodeldeel) als garanties om de basisondersteuning te kunnen leveren aan 
leerlingen die dat nodig hebben. 
 
SCHOOLBESTUURDERS  
Schoolbestuurders hebben de hoogste verwachtingen van ib’ers als het gaat om de uitvoering van 
het binnen samenwerkingsverband Unita afgesproken niveau van basisondersteuning. Negen van 
de tien (90%) schoolbestuurders vinden dat ib’ers daartoe voldoende toegerust zijn, terwijl twee 
op de drie (67%) schoolbestuurders de vaardigheden van leerkrachten op dit terrein als adequaat 
beschouwen. Drie van de vier (75%) schoolbestuurders vinden dat schooldirecteuren voldoende 
mogelijkheden hebben om het in de regio bepaalde niveau van basisondersteuning te kunnen 
garanderen. Zeven schoolbestuurders (70%) beoordelen hun eigen rol in dit kader als actief, drie 
anderen vinden hun eigen schoolbestuur hierin niet actief. Ten slotte wordt het aandeel van 
samenwerkingsverband Unita hierin ook nog geëvalueerd, waaruit blijkt dat het merendeel van de 
schoolbestuurders Unita als coöperatief beoordeelt in het in staat stellen van scholen en hun 
besturen om de basisondersteuning naar behoren te kunnen vormgeven. 
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Het overgrote deel (88%) van de schoolbestuurders is van oordeel dat het wettelijk minimum, zoals 
vastgelegd in het inspectiekader, in het werkgebied van samenwerkingsverband Unita 
overschreden wordt. De meningen zijn redelijk verdeeld als het gaat om het al dan niet 
opschroeven van het ambitieniveau van de basisondersteuning voor de aanstaande planperiode: 
iets meer schoolbestuurders keuren dat af dan dat er schoolbestuurders zijn die dat zouden 
toejuichen.  
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Naar de mening van de school-
bestuurders hebben hun scholen de 
zeven in onderstaande twee figuren 
vermelde aspecten goed in beeld dan 
wel gerealiseerd. Alleen de samen-
werkingsrelaties van de scholen met 
andere partijen dan Unita, blijven 
met 63% wat achter, volgens deze 
respondentengroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolbestuurders proberen garanties voor het goed kunnen bieden van basisondersteuning te 
geven door geld beschikbaar te stellen en concrete sturing op kwaliteit in het onderwijs, zo 
schrijven zij als antwoord op de open vraag naar de inhoud van hun handelen. 
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TRAJECTBEGELEIDERS  

                
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillende partijen werken aan de realisering van de basisondersteuning op scholen. Als hiervan 
een hiërarchie gemaakt wordt volgens de zienswijze van de trajectbegeleiders, dan ziet die er als 
volgt uit, te beginnen met de meeste veronderstelde impact:  
1. samenwerkingsverband Unita: volgens 87% van de trajectbegeleiders stelt Unita 

schoolbesturen in staat om de basisondersteuning adequaat te kunnen organiseren; 
2. schoolbesturen: 71% van de trajectbegeleiders vindt dat schoolbestuurders actief betrokken 

zijn bij het realiseren van het afgesproken niveau van basisondersteuning in de regio; 
3. ib’ers: volgens twee derde (68%) van de trajectbegeleiders zijn ib’ers voldoende toegerust 

om de basisondersteuning daadwerkelijk te bieden aan leerlingen die daarvoor in 
aanmerking komen; 
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4. leerkrachten: nog geen kwart (23%) van de trajectbegeleiders is van mening dat leerkrachten 
adequaat de regionaal afgesproken basisondersteuning kunnen leveren aan hun leerlingen; 

5. schooldirecteuren: volgens trajectbegeleiders zijn schooldirecteuren nauwelijks (20%) in 
staat om op hun school de basisondersteuning te kunnen garanderen bij gebrek aan 
(sturings)mogelijkheden. 

Bij deze grafieken valt overigens wel op dat relatief veel (oplopend tot 74%) trajectbegeleiders 
vinden dat ze zich geen mening kunnen vormen. De antwoorden zijn soms op een kleine groep 
respondenten gebaseerd. 

 
 
 
 
Drie op de vijf (59%) trajectbegeleiders weten niet 
of het binnen het werkgebied van Unita geldende 
niveau van basisondersteuning boven dat van het 
wettelijk minimum uitsteekt. Van degenen die 
daarop wel zicht hebben, is driekwart (73%) van 
mening dat de Hilversumse regio méér doet dat het 
inspectiekader voorschrijft. 
 
 
 

 
 
 
Het is duidelijk dat het trajectbegeleiders niet 
zozeer een (nog) hoger ambitieniveau van de basis-
ondersteuning najagen; twee derde (68%) van ziet 
dat niet zitten voor de komende planperiode. Dat 
laat een derde (32%) van de trajectbegeleiders over 
die in het volgende Ondersteuningsplan graag de 
omvang van de basisondersteuning verder zouden 
willen oprekken. 
 
 
 
 
UNITA-BESTUUR 
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Bestuursleden van Unita zien de meeste 
mogelijkheden om het afgesproken niveau van 
basisondersteuning te kunnen leveren liggen bij de 
groep ib’ers (83%), gevolgd door schoolbestuurders 
die zich actief hierbij opstellen (80%). Hun eigen rol 
als Unita-bestuur wordt door het merendeel (71%) 
van de bestuursleden als positief gezien, terwijl de 
positie van schooldirecteuren vrijwel even hoog 
(67%) wordt gewaardeerd. Leerkrachten, toch 
degenen die het meest direct in contact staan met 
leerlingen, zijn volgens 40% van de bestuursleden 
voldoende toegerust om basisondersteuning te 
kunnen bieden aan hun leerlingen.  
 
 
Een paar bestuursleden vinden het lastig zich een oordeel te vormen over de hoogte van de 
basisondersteuning zoals die in de regio afgesproken is ten opzichte van het landelijk 
inspectiekader. Anderen hebben daarop wel zicht, maar hun meningen zijn verdeeld: net iets 
minder bestuursleden vinden dat het Hilversumse niveau van basisondersteuning niet onder doet 
voor het wettelijk minimum, terwijl de overigen de eigen basisondersteuning als van gelijk (of 
wellicht lager!) niveau beschouwen in vergelijking met de landelijke normen.  
Meer eensgezindheid is er onder de bestuursleden als het gaat om het opschroeven van het 
streefniveau van regionaal te realiseren basisondersteuning; de meesten vinden dat dat maar niet 
moest gebeuren. 
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Unita-bestuursleden zien in kwaliteitscontrole en het afleggen van verantwoording instrumenten 
om scholen en hun besturen in staat te stellen het afgesproken niveau van basisondersteuning te 
kunnen garanderen, zo blijkt uit hun beantwoording van de open vraag.  
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4.4 IJkpunten voor basisondersteuning  

 
INTERN BEGELEIDERS 

Aan de ib’ers is een algemeen oordeel gevraagd 
over in hoeverre de basisondersteuning naar hun 
mening in de praktijk steeds beter gerealiseerd 
wordt; met andere woorden: is er sprake van een 
ontwikkeling of niet? 85% geeft te kennen dat van 
zo’n ontwikkeling ten positieve sprake is en dat dat 
aantoonbaar gemeten kan worden. Nog eens 
dertien procent is positief gestemd, maar dan meer 
afgaand op het gevoel. Slechts 2% merkt niet dat de 
basisondersteuning in de dagelijkse schoolpraktijk 
steeds beter uit de verf komt. 
 
 

 
Binnen het werkgebied van samenwerkingsverband Unita worden dertien ijkpunten aangehouden 
voor goede basisondersteuning. Drie op de vijf (59%) ib’ers zijn met deze criteria bekend. Indien 
men aangaf ermee bekend te zijn, werd de vervolgvraag voorgelegd naar het oordeel in hoeverre 
die dertien ijkpunten op de eigen school gerealiseerd zijn. Dit oordeel blijkt positief: twee op de vijf 
(42%) ib’ers zien in meer dan driekwart van hun groepen dat deze ijkpunten allemaal gerealiseerd 
zijn, terwijl de rest (58%) op z’n minst in de helft van de groepen de ijkpunten terugziet. 
 

                
 
Vervolgens zijn de dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning geoperationaliseerd en aan 
alle ib’ers voorgelegd, ook al gaf men eerder aan die ijkpunten niet als zodanig te kennen.  
Volgens de overgrote meerderheid (85%) staan in het meest recente schoolplan beleidsdoelen 
geformuleerd op het terrein van de individuele leerlingenondersteuning in Passend Onderwijs. Nog 
frequenter (93%) beschrijft het schoolondersteuningsprofiel van de eigen school welk aanbod aan 
basisondersteuning de leerlingen geboden wordt. Volgens bijna driekwart (71%) van de ib’ers kan 
aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel van de eigen school de zorgzwaarte van de 
ondersteuning van individuele leerlingen bepaald worden. Verder evalueren de schooldirecteur en 
het schoolbestuur jaarlijks intern de effectiviteit van de in gezette financiële middelen voor de 
basisondersteuning in 60% van de gevallen. De leerlingenondersteuning als onderdeel van het 
kwaliteitsbeleid wordt in bijna driekwart van de gevallen door de schoolleiding geëvalueerd.  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat vier op de vijf (80%) ib’ers van mening zijn dat de eigen 
school de ruimte in tijd en geld benut voor het professionaliseren van leerkrachten op het gebied 
van het omgaan met leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Verder is de overdracht van een 
leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar een volgende setting bijna altijd warm (94-100%), 
of die volgende setting nu een hogere groep op de eigen school, het speciaal (basis)onderwijs of het 
voortgezet onderwijs betreft.  
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Bijna altijd (94%) worden ouders als partners in de leerlingenondersteuning betrokken als er 
sprake is van behoefte aan extra ondersteuning. Alle ib’ers, ten slotte, die met ‘ja’ of ‘nee’ 
antwoordden, vinden dat de interne ondersteuningsstructuur op de eigen school (dat is niveau 2 en 
3 van figuur 1.1) naar behoren functioneert. Hierbij valt op dat 12% van de ib’ers aangeeft niet te 
kunnen beoordelen of met name de interne begeleiding goed werkt. 
 

 
 
Voor een aantal andere ijkpunten is geen ‘ja/nee’-schaal aangehouden, maar zijn oplopende 
percentagecategorieën aangeboden. De ib’ers werd gevraagd een oordeel te geven over in hoeveel 
procent van hun groepen een dergelijk ijkpunt in de praktijk voorkomt.  
Wat betreft een goed pedagogisch klimaat treft 85% van de ib’ers dat in meer dan driekwart tot al 
hun groepen aan. Nog vaker (92%) wordt de eigen school als fysiek en sociaal veilig beschouwd. 
Systematische signalering van onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen vindt vaker 
(83%) plaats dan van ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders (61%). In variërend 
driekwart tot alle groepen van ongeveer driekwart van de ib’ers (72-74%) wordt er zowel 
handelingsgericht als opbrengstgericht gewerkt aan het realiseren van onderwijszorg-
arrangementen. Doorgaans (89%) geeft de meerderheid van de leerkrachten gedifferentieerd les, 
waaronder ook het werken met drie instructieniveaus begrepen is.  
Al met al komt volgens vier op de vijf (78%) ib’ers de geboden basisondersteuning op de eigen 
school in minstens driekwart van de groepen overeen met wat het schoolondersteuningsprofiel 
aangeeft.  
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SCHOOLDIRECTEUREN  
Twee derde (68%) van de schooldirecteuren vindt dat de basisondersteuning in de praktijk 
aantoonbaar steeds beter gerealiseerd wordt, terwijl de rest (32%) het gevoel heeft dat daarvan 
sprake is.  

 
 
De dertien ijkpunten van goede basisondersteuning zijn bij vrijwel (97%) alle schooldirecteuren 
bekend, alleen de mate waarin verschilt nogal. Zo geeft een derde (34%) van hen aan er wel eens 
van gehoord te hebben, maar niet precies te weten wat die ijkpunten feitelijk inhouden. Bijna twee 
derde (63%) van de schooldirecteuren is naar eigen zeggen echter wel volledig van deze criteria 
inhoudelijk op de hoogte. Deze laatste groep werd gevraagd of al die dertien ijkpunten op hun 
school ook in praktijk gebracht worden. Driekwart (77%) geeft aan dat dat in het overgrote 
merendeel van hun groepen het geval is, terwijl een kwart (24%) zegt dat dat voor minstens de 
helft van hun groepen opgaat.  
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Wanneer de dertien ijkpunten afzonderlijk aan alle schooldirecteuren worden voorgehouden, dan 
blijkt het merendeel positief beoordeeld te worden. Zo is er sprake van warme overdrachten naar 
een volgende groep of setting van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en scoort ook de 
interne ondersteuningsstructuur hoog (allemaal rond of op 100%).  
De beschrijving van het aanbod van de basisondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel is 
meestal wel op orde (94%). Scholen lijken te streven naar professionalisering van leerkrachten in 
het omgaan met leer- en gedragsproblemen van leerlingen, getuige het vrijmaken van tijd en geld 
hiervoor (87%).  
Verhoudingsgewijs zwakker scorende ijkpunten betreffen het schoolplan en het school-
ondersteuningsprofiel in dit kader, alsmede de evaluatie door schooldirecteur en -bestuur van de 
kwalitatieve en financiële inzet van leerlingenondersteuning (circa twee derde van deze 
respondentengroep).  
Andere ijkpunten werden uitgevraagd met behulp van een schaal waarop aangegeven kon worden 
in hoeveel procent van de groepen op school het betreffende ijkpunt verwezenlijkt is. In één 
oogopslag wordt duidelijk dat de schooldirecteuren doorgaans vinden dat deze ijkpunten in meer 
dan 75% van hun groepen plaatsvinden. Alleen het systematisch signaleren van ondersteunings-
behoeften van leraren en ouders en het opbrengstgericht werken bij de onderwijszorg-
arrangementen blijven met een score van zo’n 75% van de schooldirecteuren achter.  
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SCHOOLBESTUURDERS  

 
 
 
Alle tien schoolbestuurders zijn het erover eens: de 
basisondersteuning wordt in toenemende mate 
uitgerold in het werkgebied van samenwerkings-
verband Unita en dit kunnen zij ook echt 
aantoonbaar meten.  
 
 
 
 
 

De dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning zijn bij de meeste schoolbestuurders volledig 
bekend, één schoolbestuurder heeft er nog nooit van gehoord. Hoewel zes schoolbestuurders de 
vervolgvraag voorgelegd kregen aangaande de realisering van alle dertien ijkpunten in de praktijk, 
zijn er maar drie antwoorden binnengekomen. Een vierde persoon kon dat niet beoordelen. Bij 
degenen die dat wel konden, lijkt minstens de helft van hun scholen alle dertien ijkpunten te 
praktiseren.  
 

                
 
De afzonderlijke ijkpunten voor goede basisondersteuning zijn vervolgens uitgevraagd, ook in het 
geval dat men meende deze ijkpunten niet volledig te kennen. Uit deze exercitie komt naar voren 
dat de meeste ijkpunten wel gerealiseerd worden op zo’n 75-100% van de scholen. Met name de 
systematische signalering van ondersteuningsbehoeften van leraren en/of ouders blijft achter: dit 
gebeurt of veelvuldig of vrijwel niet. De evaluatie tussen schooldirecteuren en schoolbestuurders 
aangaande de effectiviteit van de aan ondersteuning gespendeerde gelden vindt in ongeveer twee 
derde van de gevallen plaats (als deze gegevens geëxtrapoleerd zouden mogen worden). In een 
kwart van de situaties lijkt de ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften niet 
of nauwelijks onderwerp van (kwaliteits)evaluatie te zijn.  
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TRAJECTBEGELEIDERS  
De meeste (81%) trajectbegeleiders geven te 
kennen dat de verdergaande ontwikkeling van de 
basisondersteuning in de praktijk aantoonbaar te 
meten is. Anderen denken gevoelsmatig wel dat 
sprake is van het steeds beter realiseren van de 
basisondersteuning, terwijl een even groot (10%) 
deel het daarmee niet eens is. Opvallend is hierbij 
dat ruim één vijfde (22%) van alle in dit onderzoek 
betrokken trajectbegeleiders het antwoord 
schuldig moet blijven.  
 
 
Ongeveer de helft (52%) van de trajectbegeleiders is bekend met de dertien ijkpunten voor goede 
basisondersteuning; de andere helft (48%) weet niet precies wat die ijkpunten inhouden, maar 
heeft er wel eens van gehoord. Drie op de vijf (59%) trajectbegeleiders hebben geen zicht op de 
mate waarin de basisondersteuning overeenkomt met wat de schoolondersteuningsprofielen 
aangeven. Degenen die dat wel kunnen beoordelen, zijn gematigd positief: volgens circa twee derde 
(64%) van deze respondenten correspondeert op minstens de helft van de scholen de geboden 
basisondersteuning met de schoolondersteuningsprofielen.  
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UNITA-BESTUUR 
De geleverde basisondersteuning vertoont in de praktijk aantoonbare progressie volgens de meeste 
Unita-bestuursleden. Alle bestuursleden zijn op de hoogte van de dertien ijkpunten voor goede 
basisondersteuning. Bij ten minste driekwart van de scholen klopt de basisondersteuning in de 
praktijk met wat er in het schoolondersteuningsprofiel beschreven staat, volgens de meeste 
bestuursleden. 
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4.5 Verhouding basisondersteuning en zwaardere extra ondersteuning  

 
INTERN BEGELEIDERS 

 
Driekwart (76%) van de scholen maakt – bovenop 
de basisondersteuning – gebruik van zware, 
externe ondersteuning om aan specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te 
komen. Het gaat hierbij veelal om een mdo van 
Unita (91%), de GGD (jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige; 71%) of een particuliere 
instelling (ook 71%). In de helft tot twee derde (56-
65%) van de gevallen wordt er wel eens gebruik 
gemaakt van Jeugdhulp, de JGGZ of een 
jeugdhulpinstelling. 
 
 

 
 

    
 

 
SCHOOLDIRECTEUREN  
 
Slechts één vijfde (19%) van de school-
directeuren maakt er melding van dat hun 
scholen géén gebruik maken van zware, 
externe ondersteuning (niveau 4 of 5 van 
figuur 1.1) omdat de reguliere basis-
ondersteuning tekortschiet bij leerlingen met 
bepaalde onderwijsbehoeften. De rest (81%) 
maakt wel (eens) gebruik van dergelijke 
externe ondersteuning. Deze ondersteuning 
ligt dan altijd op het vlak van een mdo van 
Unita (100%), met daarnaast in ongeveer twee 
derde van de gevallen Jeugdhulp, de GGD of 
een particuliere instelling.  
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SCHOOLBESTUURDERS  

 
Eén schoolbestuurder weet niet of zijn scholen 
gebruik maken van zware, extra en externe 
ondersteuning bij leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. De meeste andere school-
bestuurders geven aan dat hiervan wel degelijk 
sprake is en wel op het merendeel van hun scholen.  
Bij die zware ondersteuning gaat het dan 
doorgaans om de inzet van een Unita-mdo of van 
de GGD. Jeugdhulp of particuliere instellingen 
worden ook regelmatig bij de externe 
leerlingenondersteuning betrokken. 
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4.6 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Dat niet alle ib’ers in het online onderzoek vinden dat leerkrachten voldoende zijn toegerust om de 
basisondersteuning te kunnen leveren, kan volgens de deelnemers worden toegeschreven aan 
enerzijds de persoon van de leerkracht zelf en anderzijds aan de omstandigheden waaronder 
leerkrachten moeten werken. Opgemerkt wordt dat de ene leerkracht de andere niet is: de 
draaglast om werkzaamheden die onder de basisondersteuning vallen te kunnen uitvoeren, 
verschilt per leerkracht. De mate van ervaring in het vak en de al dan niet doorgemaakte 
professionele ontwikkeling hebben daarmee te maken. Ook hoe de school of het team zaken 
georganiseerd heeft, kan op de vaardigheden van leerkrachten van invloed zijn. Zo heeft (nog) niet 
elke school handelingsgericht werken ingevoerd. De omstandigheden die het voor sommige 
leerkrachten moeilijk maken om de basisondersteuning in praktijk te kunnen brengen, kunnen 
liggen in te complexe onderwijsbehoeften van leerlingen of het aantal zorgleerlingen waarmee een 
leerkracht te maken heeft. Er worden hoge verwachtingen aan hen gesteld en niet iedereen voelt 
zichzelf voldoende capabel. Het is al een hele klus om op drie instructieniveaus les te geven, als 
daar ook nog eens gedragsmoeilijke leerlingen bijkomen, dan wordt het soms teveel gevraagd. 
Cobo-leerlingen, vluchtelingenkinderen, tussentijds overstappers van een andere school worden als 
groepen genoemd die veelal extra zorgbehoeften met zich meebrengen.  
Hoewel de ib’ers zichzelf in de online vragenlijst in groten getale positief beoordelen als voldoende 
toegerust om basisondersteuning te kunnen verlenen, hebben de deelnemers aan het 
groepsgesprek wel enkele opmerkingen hierbij. Ze zien hun rol en positie de laatste tijd erg 
veranderd. Trajectbegeleiders stellen soms uiteenlopende verwachtingen. Als voorbeeld wordt 
verteld dat de ene trajectbegeleider vindt dat de leerkracht maar remedial teaching moet verzorgen 
als er geen officiële rt’er aanwezig is, terwijl de andere trajectbegeleider daarin een taak voor de 
ib’er ziet. Soms spreken trajectbegeleiders zulke verwachtingen (“er is geld beschikbaar voor rt”) 
uit in bijzijn van ouders, waardoor ib’ers klem komen te zitten. Ib’ers zijn steeds beter opgeleid en 
breder en professioneler toegerust, maar ervaren soms geen tijd te hebben om hun kennis binnen 
het lerarenteam te brengen. Ze worden steeds meer weggetrokken door overstijgende 
(management)taken. Anderen herkennen zich minder in dit beeld en noemen een groter 
eigenaarschap vanwege het project “Betere basisschool”. 
Het niveau van de basisondersteuning zou niet nog ambitieuzer moeten worden volgens de 
aanwezigen, omdat het nu al meer dan genoeg van leerkrachten vraagt. Professionalisering is een 
meerjarenproces; het verhogen van het nu afgesproken niveau van basisondersteuning zou de 
nodige tijd vergen. Het uitvoeren van de basisondersteuning alléén zou nog wel gaan, maar in 
combinatie met gedragsproblemen in de klas overstijgt het wat sommige leerkrachten aankunnen. 
Zo worden kindgesprekken soms moeilijk gevonden en is de ene trajectbegeleider wel en de andere 
trajectbegeleider niet inzetbaar voor co-teaching.  
De constatering dat de ene trajectbegeleider de andere niet is, wordt breed gedeeld. Qua 
professionaliteit en ervaring is er nogal wat verschil binnen de groep trajectbegeleiders, maar ook 
in hoe trajecten worden aangepakt. Dat er veel nieuwe trajectbegeleiders zijn aangenomen, is voor 
de doorlooptijd fijn, maar niet elke trajectbegeleider is even ervaren. Een voorbeeld van de rol-
onduidelijkheid is het delen van onderzoeksresultaten zonder ouders daarin eerst te kennen. 
Juridisch gezien mag het niet, maar soms stokt het proces daardoor wel en zou het prettig zijn als 
het toch gebeurde. “Je boft als een trajectbegeleider toch alvast informatie deelt”, zo wordt tijdens 
het groepsgesprek gezegd.  
De dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning zijn niet zo bekend bij ib’ers, blijkt uit het 
kwantitatieve deel van het onderzoek. De deelnemers aan het groepsgesprek geven aan dat de 
aandacht daarvoor wat naar de achtergrond gedrongen is: de waan van die dag is allang voorbij. De 
kennis over de ijkpunten zal wel weer terugkomen als volgend jaar het nieuwe 
schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld. Men voelt zich overigens wel betrokken bij de 
inhoud van de ijkpunten voor goede basisondersteuning.  
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In de afgelopen tijd is er veel ervaring opgedaan met het cyclisch ‘door-akkeren’ van het 
zorgproces. Men leert op school van eerder opgedane ervaringen, waardoor kennis de school 
binnen komt. Het mdo-arrangement wordt toegepast op andere leerlingen, die daarbij dan ook baat 
hebben. In die zin vinden de ib’ers dat de realisering van de basisondersteuning aantoonbaar 
vooruitgaat. 
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Als verklaring waarom leerkrachten niet altijd voldoende zijn toegerust om het binnen het 
samenwerkingsverband afgesproken niveau van basisondersteuning te kunnen bieden, wordt door 
schooldirecteuren onder andere genoemd dat de scholing aan leerkrachten tekort schiet. Iemand 
anders nuanceert dit en is van mening dat scholing het meest effectief is bij leerkrachten die ‘het’ 
hebben. Anderen vinden dat er ook meer op het bordje van leerkrachten terecht gekomen is: er is 
meer aandacht voor (gedrags)problematiek, het wordt eerder als zodanig gelabeld. De populatie 
leerlingen is (mede hierdoor) zwaarder geworden: een leerkracht moet er iets mee. Verder speelt 
er een maatschappelijke ontwikkeling mee, dat ouders in toenemende mate de opvoeding aan 
school overlaten, waarmee leerkrachten vervolgens geconfronteerd worden. Kortom: volgens dit 
groepje schooldirecteuren is de belasting voor leerkrachten groter geworden en heeft hun scholing 
op dit terrein geen gelijke tred ermee gehouden. 
Ook de schoolcultuur kan een factor van belang zijn in als hoe capabel leerkrachten gezien worden. 
Worden zorgleerlingen als moeilijk of lastig probleem gezien of als uitdaging om hen passend 
onderwijs te bieden? Niet alleen de schoolcultuur, maar ook de zorgstructuur kan er debet aan zijn 
dat leerkrachten niet altijd succesvol zijn in het bieden van de basisondersteuning. Het komt vaak 
genoeg voor, volgens de deelnemers aan het groepsgesprek, dat er wel problemen bij een leerling 
gesignaleerd worden, maar dat er vervolgens niets met de signalen wordt gedaan. De 1-zorgroute-
aanpak herbergt waarborgen om dit te voorkomen en geeft duidelijke richting aan de leerlingen-
ondersteuning. 
Niet alleen leerkrachten, maar ook schooldirecteuren hebben moeite met het kunnen bieden van de 
afgesproken basisondersteuning. De deelnemers aan het groepsgesprek dragen als hoofdoorzaak 
aan dat in grote schoolbesturen er een grote(re) afstand kan zijn tussen schoolbestuur en 
schooldirecteur. Zo wordt informatie niet altijd goed doorgegeven, waardoor sommige 
schooldirecteuren een informatieachterstand hebben. Wel wordt gezegd dat schooldirecteuren ook 
een haalplicht hebben aangaande informatie. Binnen een groot schoolbestuur zou eerder sprake 
kunnen zijn van een soort luiheid of gemakzucht bij ‘kleine’ schooldirecteuren: ‘ze’ regelen het wel, 
ik hoef niets te doen. Deze schooldirecteuren hebben vaak ook minder zicht op welke geldstromen 
er vanuit samenwerkingsverband Unita naar het schoolbestuur gaan. Ze ervaren hierdoor minder 
regie te hebben en worden door hun schoolbestuurders niet altijd goed meegenomen in 
besluitvorming, bijvoorbeeld als het gaat om het vasttellen van het niveau van de 
basisondersteuning. Kleine scholen (binnen grote besturen) hebben niet altijd alle specialismen in 
huis, waardoor schooldirecteuren onzeker worden, op zoek naar een dekkend netwerk. 
De deelnemende schooldirecteuren zijn van mening dat het huidige niveau van basisondersteuning 
al ambitieus genoeg is en niet verder verhoogd hoeft te worden. Het wordt belangrijker gevonden 
eerst maar eens de basisondersteuning voor alle scholen op het afgesproken niveau te krijgen. De 
positieve verevening zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. 
Aan de deelnemers is voorgelegd dat uit het kwantitatieve deel van het onderzoek naar voren komt, 
dat de dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning bij lang niet alle schooldirecteuren bekend 
zijn, terwijl de (afzonderlijk uitgevraagd) in de praktijk in grote lijnen wel gerealiseerd worden. 
Men geeft aan dat de term ’ijkpunten’ mogelijk onbekend is, in tegenstelling tot de inhoud. Mogelijk 
is een deel van de respondenten pas na het opstellen van de dertien ijkpunten in dienst gekomen, in 
een fase dat die toen al praktisch gemaakt werden en het dus meer over de zichtbaar gedrag ging.  
Op de verdiepende vraag hoe progressie in de basisondersteuning in de praktijk aantoonbaar te 
meten valt, geven de deelnemers aan het groepsgesprek uiteenlopende antwoorden. Zo kun je in 
het leerlingvolgsysteem de toetsgegevens van leerlingen en de trends daarin analyseren. Je kunt 
dan bijvoorbeeld kijken naar dyslexie-resultaten of naar het welbevinden van leerlingen. Je kijkt  
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dan naar de effecten van de basisondersteuning. Wel moet hierbij rekening gehouden worden, dat 
er veel méér factoren van invloed zijn op de toetsresultaten en dat vooruitgang niet zonder meer 
toegeschreven kan worden aan een beter functionerende basisondersteuning. De 
gedragscomponent in de leerlingenondersteuning wordt als belangrijk maar tevens als moeilijk 
meetbaar beschouwd. 
Een andere manier om aantoonbaar te maken dat de basisondersteuning vruchten afwerpt, is de 
meer organisatorische zaken te turven: zijn er nu meer ib’ers in dienst dan vóór Passend Onderwijs 
c.q. de centraal overeengekomen inhoud van de basisondersteuning, zijn er meer leesspecialisten 
en groepsplannen, wordt er nu meer handelingsgericht gewerkt? Een ander meetpunt: zijn er meer 
kinderen ‘binnenboord’ gehouden? Groepsplanbesprekingen kunnen inzicht geven in het proces: 
wordt het gedrag van leerkrachten veranderd en wordt er groepsdoorbrekend gewerkt, zowel naar 
onderen als naar boven toe? 
 
SCHOOLBESTUURDERS  
Eén van de redenen die de beide schoolbestuurders aandragen voor de bevinding dat niet alle 
leerkrachten voldoende capabel zijn om de basisondersteuning te verlenen, is gelegen in het 
overvragen van die leerkrachten: er worden veel vaardigheden van hen gevergd en het is (nog) niet 
iedereen gelukt om het hele spectrum nu al te kunnen aanbieden. Samenwerkingsverband Unita 
kan vanuit de gezamenlijkheid kleine schoolbesturen voorzien van een aanvulling op dit tekort. De 
rol van de AT-kamer is hierbij een ingewikkelde, wordt gezegd. 
Eén van de schoolbestuurders draait de vraag om en vertelt waarom leerkrachten wel toegerust 
zijn. Volgens hem schuilt dat in de kracht en vaardigheden van de ib’ers, die sterker zijn dan 
sommige ambulant begeleiders. Leerkrachten kunnen het beste floreren in een sterke 
samenwerking tussen ib’er – schooldirecteur – schoolbestuurder. Verder draagt specifieke scholing 
daaraan ook bij.  
Dat circa de helft van de schoolbestuurders in het kwantitatieve onderzoek vindt dat het niveau van 
de basisondersteuning niet verder omhoog hoeft, verklaren de beide aanwezigen door te stellen dat 
eerst maar eens het afgesproken niveau van basisondersteuning geconsolideerd moet worden. 
Overigens komen sommige scholen wel boven het minimumniveau van leerlingenondersteuning uit 
en wordt er op die scholen een specialisatie, bijvoorbeeld een bovenschoolse klas voor 
hoogbegaafden, gezien. Over de hele linie bekeken, is er echter nog het één en ander te doen om het 
samen vastgestelde te leveren peil van basisondersteuning te kunnen halen op alle scholen. 
De schoolbestuurders geven dezelfde verklaring voor het onbekend zijn met de term ‘ijkpunten’: 
men is meer gericht op wat die inhouden en hoe die praktisch te maken dan dat men het begrip als 
zodanig in de mond neemt.  
Er zit vooruitgang in het in de praktijk brengen van de basisondersteuning, die meetbaar gemaakt 
kan worden aan de hand van Kijkwijzers voor leerkrachten. Hierbij (en ook anderszins) wordt 
methodisch en systematisch leerkrachtcapaciteiten in kaart gebracht. Verwijzingen naar s(b)o zijn 
geen zuivere indicatoren voor een beter uitgevoerde basisondersteuning. Het niveau van de 
basisondersteuning wordt ook beter gerealiseerd door de (al eerder genoemde) toegenomen 
kwaliteit van ib’ers, bijvoorbeeld in het getraind zijn in het signaleren en onderkennen van 
behoefte van hoogbegaafden. Evaluaties tonen aan dat er binnen deze hb-groep maar weinig 
afvallers zijn, (mede) dankzij goede screening van adequaat toegeruste ib’ers. 
 
TRAJECTBEGELEIDERS  
Trajectbegeleiders zien dat de basisondersteuning nog niet op alle scholen op orde is. Leerkrachten 
zijn niet altijd capabel (bijvoorbeeld als het gaat om klassenmanagement), maar dat is niet 
gemakkelijke feedback om te geven voor ib’ers. Dit zit in de schoolcultuur verankerd. Uiteraard 
moet de feedback persoonlijk gegeven worden en niet in het bijzijn van ouders. Sommige 
trajectbegeleiders spreken met de schooldirecteur over de capaciteiten van zwakke leerkrachten, 
maar weten niet of dit wel tot hun taak behoort. Leerkrachten hebben vaak bevestiging nodig van 
de trajectbegeleider: hoever mogen zij afwijken van de gebaande wegen? Trajectbegeleiders 
hebben de ervaring dat met name jonge leerkrachten erg leerbaar zijn en open staan voor feedback  
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en gewend zijn te reflecteren op hun handelen. Trajectbegeleiders onderkennen dat er veel van 
leerkrachten wordt gevergd en hebben alle respect voor hen. Ze houden de onderwijzers geregeld 
voor de lat niet te hoog te leggen bij zwakke leerlingen. De aanwezige trajectbegeleiders vinden het, 
in tegenstelling tot hun hele respondentengroep, lastig hard te maken dat de basisondersteuning 
steeds beter gepraktiseerd wordt. Naar hun gevoel is daarvan echter wel sprake. Een meetbaar 
criterium is dat scholen minder om trainingen en de inzet van ambulant begeleiders vragen. Het 
opleidingsniveau van leerkrachten en ib’ers is toegenomen, maar voor de deelnemers is onbekend 
wat de kwaliteit van de praktische vertaalslag door hen is.  
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4.7 Synthese  

 
Aanbod basisondersteuning  
De vijf respondentengroepen hebben globaal veelal dezelfde mening over of een bepaalde 
werkzaamheid al dan niet onder de basisondersteuning valt. Het creëren van een veilig 
schoolklimaat, voorkomen van gedragsproblemen en vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en 
opvoedproblemen behoren per respondentengroep volgens de meesten tot de basisondersteuning. 
Ook preventieve interventies op basis van gedrag of op basis van leren (zoals positive behaviour 
support) alsmede het lesgeven aan bovengemiddeld intelligente leerlingen en begeleiding bij 
dyslexie scoren in dit kader hoog. De aspecten die meer op de persoonlijkheid van leerlingen 
gericht zijn – zoals agressieregulatie, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie en weerbaar-
heidstraining –, zijn doorgaans hekkensluiters en worden door een kleine minderheid onder de 
basisondersteuning geschaard; schoolbestuurders scoren relatief wat hoger op deze aspecten dan 
anderen. Ook medische handelingen in de klas worden zelden tot de basisondersteuning gerekend. 
In hoofdstuk 11 worden beschouwende opmerkingen geplaatst over de juistheid van de indeling 
door de respondenten in wel/geen basisondersteuning. 
Opmerkelijke verschillen tussen de respondentengroepen zijn er te constateren als het gaat om 
bijvoorbeeld licht curatieve interventies, waarbij schoolbestuurders en trajectbegeleiders rond 
50% zitten en de andere respondentengroepen boven 80%. Schoolbestuurders en 
schooldirecteuren verschillen behoorlijk van mening over het onder de basisondersteuning vallen 
van het lesgeven aan ondergemiddeld intelligente leerlingen. Ook het toegankelijk maken van het 
schoolgebouw ressorteert volgens een groter percentage schoolbestuurders onder de 
basisondersteuning dan volgens de andere respondentengroepen. 
Bij de open vraag naar nog meer werkzaamheden die onder de basisondersteuning zouden vallen, 
worden door geen van de respondentengroepen opvallende extra’s genoemd. 
 
Mate van toerusting of betrokkenheid bij basisondersteuning 
Uit nevenstaande informatierijke 
figuur wordt duidelijk dat de 
mate van toerusting die 
leerkrachten en ib’ers geacht 
worden te hebben om de 
basisondersteuning te kunnen 
bieden, de mogelijkheden van de 
schooldirecteur om de basis-
ondersteuning te kunnen garan-
deren, de actieve betrokkenheid 
van het schoolbestuur bij het 
realiseren van het afgesproken 
niveau van basisondersteuning 
en de mate waarin samen-
werkingsverband Unita scholen 
en hun besturen in staat stelt de 
basisondersteuning naar behoren 
vorm te kunnen geven, per 
respondentengroep verschilt. 
Trajectbegeleiders blijken op vier 
van de vijf aspecten het laagst te 
scoren; wel hebben ze veel op 
met de rol van Unita. Het Unita-bestuur valt op met een lage score voor de capaciteiten van 
leerkrachten. Met name schooldirecteuren, schoolbestuurders en het Unita-bestuur hebben een 
hoge pet op van het handelingsrepertoire van ib’ers, nog meer dan dat die dat van zichzelf hebben.  
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Schoolbestuurders en het Unita-bestuur zien hun eigen invloed als de kleinste vergeleken met de 
andere respondentengroepen. 
 
Hoogte afgesproken niveau van basisondersteuning  
Met name schoolbestuurders en in mindere mate ook trajectbegeleiders en ib’ers zijn van mening 
dat het aangehouden niveau van de basisondersteuning het wettelijk minimum (inspectiekader) 
overstijgt. Het is vooral het Unita-bestuur dat daarover anders denkt.  
Verder wordt uit onderstaande figuur inzichtelijk dat het ambitieniveau van de basisondersteuning 
niet hoger hoeft komen te liggen. Met name schooldirecteuren zien dat niet zitten, 
schoolbestuurders zijn minder vaak afwijzend.  
 

 
 
Sturings-informatie en werkwijzen op scholen 
Scholen scoren hoge percentages als het gaat om hun zicht op de gemiddelde groepsgrootte, de 
beschikbare personeelsformatie per groep, de gekwalificeerde expertise binnen de school en 
beschikbare, externe professionals voor het leveren van ondersteuningsaanbod op school. Alleen 
ib’ers hebben minder zicht op de externe professionals. 
Ook samenwerkingsrelaties, planmatig werken en handelingsgericht werken laten onder ib’ers, 
schooldirecteuren en schoolbestuurders hoge percentages zien, op een lager waardering van 
samenwerkingsrelaties doos schoolbestuurders na. 
 
Dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning  
Binnen het werkgebied van samenwerkingsverband Unita worden de dertien ijkpunten voor goede 
basisondersteuning (Hoffmans, 2010) aangehouden. Deze blijken het minst bekend bij 
trajectbegeleiders; men komt niet veel verder dan van-horen-zeggen. Het Unita-bestuur kent die 
criteria allemaal. Voor zover men aangaf de ijkpunten volledig te kennen, worden ze alle dertien 
volgens schooldirecteuren beduidend vaker gerealiseerd dan volgens ib’ers; schoolbestuurders 
zitten daar tussenin (trajectbegeleiders en Unita-bestuur hoefden deze laatste vraag niet te 
beantwoorden; zie de figuur op de volgende pagina). 
Vervolgens zijn bij alleen ib’ers, schooldirecteuren en schoolbestuurders de afzonderlijke ijkpunten 
uitgevraagd, ook al herkende men die wellicht niet als zodanig. Ib’ers en schooldirecteuren 
beantwoordden een deel van deze items met ‘ja’ of ‘nee’ en een ander deel met het percentage van 
hun groepen waarin een ijkpunt voorkomt, terwijl schoolbestuurders steeds het percentage 
scholen aangaven die een bepaald ijkpunt realiseerden. Voor het samenstellen van tabel 4.1, waarin 
de scores  
op de dertien ijkpunten vermeld staan, is een percentage van groter dan 50% opgevat als ‘ja, het 
ijkpunt is gerealiseerd’.  
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Tabel 4.1 – Mate van realisering dertien ijkpunten afzonderlijk (in %) 
IJkpunt Intern 

begeleiders 
School-

directeuren 
School-

bestuurders 

1. Beleid leerlingenondersteuning in schoolplan 85 67 88 

2. Schoolondersteuningsprofiel beschrijft basisondersteuning  93 94 100 

3a. Effectiviteit basisondersteuning nagaan: kwalitatief 71 67 75 

3b. Effectiviteit basisondersteuning nagaan: financieel 60 70 63 

4a. Veilige omgeving: pedagogisch klimaat 100 100 100 

4b. Veilige omgeving: fysiek 100 100 100 

5a. Zicht op ontwikkeling leerlingen: signaleren leerlingbehoeften  100 100 100 

5b. Zicht op ontwikkeling leerlingen: signaleren leerkrachtbehoeften 91 97 50 

6a. Handelingsgericht werken aan onderwijszorgarrangementen  98 97 100 

6b. Opbrengstgericht werken aan onderwijszorgarrangementen 98 100 100 

7. Onderwijs op maat: gedifferentieerd lesgeven 100 100 100 

8. Handelingsbekwaamheid  80 87 100 

9. Onderwijsperspectief 71 71 75 

10. Overdracht naar volgende groep/setting 98 98  

11. Betrokkenheid ouders 94 97 86 

12. Interne ondersteuningsstructuur 100 100 100 

13. Samenwerking met externe partners 76 81 86 

 
Uit bestudering van tabel 4.1 komt naar voren dat de meeste ijkpunten ook afzonderlijk door de 
drie respondentengroepen hoog gescoord worden; met andere woorden: de meeste worden in de 
praktijk overwegend gerealiseerd. Het nagaan van de effectiviteit van de basisondersteuning, zowel 
kwalitatief als financieel, lijkt volgens de respondenten relatief minder aandacht te krijgen.  
De vraag of de geboden basisondersteuning overeenkomt met wat er in het schoolonder-
steuningsprofiel vermeld staat, toont dat alle respondentengroepen in grote lijnen (minstens in de 
helft van de groepen of scholen, veelal zelfs boven driekwart) een match tussen beide zien; alleen 
trajectbegeleiders zijn daarover negatiever. 
De basisondersteuning wordt in de praktijk steeds beter gerealiseerd, zo blijkt uit de figuur op de 
volgende pagina. Ook hier zijn trajectbegeleiders iets minder positief. In deze figuur staan de 
resultaten die aangeven dat de progressie aantoonbaar te meten is. Schooldirecteuren en het Unita-
bestuur laten lagere scores zien, omdat er voor hun gevoel wel winst geboekt is op dit terrein. 
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5 Termijnen 

 
5.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd aangaande de termijnen die in de praktijk 
worden aangehouden om te komen van een aanmelding bij Unita’s loket tot het uitvoeren van een 
onderwijs(jeugdhulp)arrangement en hoe tegen dat tijdsverloop wordt aangekeken. Zoals 
beschreven in § 1.4 is voor de eerste deelvraag dossieronderzoek verricht met behulp van de 
monitor (database) van samenwerkingsverband Unita. Hiervan wordt in § 5.2 verslag gedaan. Het 
onderwerp van § 5.3 is de resultaten van de online vragenlijst. De betreffende items zijn alleen 
voorgelegd aan intern begeleiders en trajectbegeleiders, omdat de andere respondentengroepen 
vermoedelijk te weinig zicht hebben op de termijnen die in de verschillende fasen verstrijken. In § 
5.4 komen de resultaten uit het kwalitatieve deel van het onderzoek (de groepsgesprekken) aan de 
orde, gevolgd door een korte synthese in § 5.5.  
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5.2 Dossieronderzoek  

 
De monitor die Unita bijhoudt om allerlei kengetallen inzichtelijk te kunnen maken, is geraadpleegd 
om feitelijke informatie boven water te krijgen over het tijdsverloop in de diverse fasen van het 
ondersteuningsproces. In de online vragenlijst zijn drie fasen onderscheiden, te weten: 
1. de periode van aanmelding van een leerling bij het loket van Unita tot aan het compleet 

hebben van het Groeidocument inclusief allerlei bijlagen; 
2. vervolgens de periode die het duurt na het indienen van het Groeidocument om een 

koppeling tussen casus en trajectbegeleider tot stand te brengen; 
3. en ten slotte het tijdsverloop tussen de eerste bespreking in het mdo en de start van het 

toegekende arrangement.  
 
Fase 1: Van aanmelding tot compleet Groeidocument 
Van de 1.003 aanvragen waren datumgegevens beschikbaar van 877 cases. Hierbij wordt door 
Unita de aanname gedaan dat de datum van het compleet hebben van het Groeidocument vrijwel 
samenvalt met de datum van de intake. Van deze 877 cases betreft het in 69 gevallen een school 
buiten de regio en nog eens 78 met een her-indicatie so (cluster 3 of 4) en die dus eigenlijk geen 
nieuwe arrangementsaanvragen zijn. Voor de analyse die hier beschreven wordt, zijn die allemaal 
buiten beschouwing gelaten.  
Een deel van de 730 (overgebleven) aanmeldingen leidt erg snel tot een compleet Groeidocument, 
in andere gevallen kan deze fase erg lang duren. De range is 1 – 267 dagen, met een gemiddelde van 
43 dagen. (Overigens zou opname van de her-indicaties in de analyse de gemiddelde doorlooptijd 
met drie dagen verlengen.) 
Als een onderscheid wordt gemaakt naar schoolbesturen, dan blijken (reguliere) eenpitters een 
gemiddelde van 36 dagen te scoren en komen eenpitters in het speciaal onderwijs iets hoger uit: 43 
dagen. Zouden her-indicaties meegerekend worden, dan komt men echter op 67 dagen uit. Het 
meerderde scholen omvattende s(b)o-bestuur komt op een gemiddelde van 46 dagen, terwijl bij de 
andere grote, reguliere schoolbesturen er gemiddeld 45 dagen voorbij gaan voordat een 
Groeidocument compleet is ingevuld. In de monitor kan dit nog verder gespecificeerd worden naar 
schoolniveau, maar dat lijkt voor nu te ver te voeren.  
Interessanter is dan een onderverdeling naar hulpvraag. Een ondergemiddeld aantal dagen 
tijdsverloop in fase 1 laat vrijwel even vaak meervoudige hulpvragen zien dan wanneer de termijn 
die het completeren van het Groeidocument bovengemiddeld veel tijd kost (73% versus 77% van 
de cases). De uiteindelijk toegekende arrangementen blijken evenredig verdeeld over een 
ondergemiddelde en bovengemiddelde termijn. Observatie/onderzoek /advies lijkt wat (11%) 
vaker tot bovengemiddelde termijnen te leiden, terwijl tlv’s iets (7%) vaker in ondergemiddelde 
termijn uitmonden. 
 
Fase 2: Van compleet Groeidocument tot koppeling aan trajectbegeleider  
In de monitor wordt er geen ‘datum gereed’ genoteerd voor het Groeidocument, maar alleen een 
‘datum intake’, waarbij er door het loket een trajectbegeleider wordt toegewezen aan de casus. 
Hierdoor kan het tijdsverloop tussen deze twee data niet berekend worden, maar diverse 
informanten (Unita-directeur, loketmedewerker en deelnemers aan de groepsgesprekken) geven 
aan dat die doorgaans slechts één dag bedraagt.  
 
Fase 3: Van mdo-bespreking tot start arrangement 
Deze informatie wordt niet in de monitor genoteerd. In § 6.2 wordt duidelijk dat ook het 
handmatige dossier onderzoek naar de toegekende o(j)a’s hiervoor geen soelaas biedt. 
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5.3 Ervaringen met termijnen 

 
INTERN BEGELEIDERS 
Gevraagd naar of men zicht heeft op hoeveel tijd verstrijkt tussen de aanmelding van een leerling 
bij Unita's loket (aanvraag voor een Groeidocument) en het compleet hebben van het 
Groeidocument (inclusief de bijlagen), antwoordt 89% van de ib’ers positief. De aangegeven range 
loopt van één tot zes weken met een gemiddelde van 2.9 weken. 
Ib’ers ervaren overwegend (72%) behoorlijk veel invloed op hoe snel het Groeidocument compleet 
wordt gemaakt; slechts vier procent vindt helemaal geen invloed te kunnen uitoefenen op het 
tempo van deze fase in de onderwijsondersteuning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De tweede fase in dit proces wordt gevormd door 
het koppelen van de casus aan een 
trajectbegeleider, nadat het Groeidocument 
compleet gemaakt is en in fase 1 ingediend is bij het 
loket. Negen op de tien (91%) ib’ers zijn van 
oordeel dat het tijdsverloop van fase 2 gemiddeld 
genomen acceptabel is, terwijl de anderen (9%) dat 
als te lang beoordelen.  
 
 
 
Nadat de leerling in het mdo besproken is, treedt 
fase 3 in werking tot aan het daadwerkelijk gestalte 
krijgen van het toegekende arrangement. 
Gemiddeld genomen duurt deze fase 3.1 weken, 
variërend van 1½ tot zes weken. Dit tijdsverloop 
vinden bijna alle (95%) ib’ers acceptabel, zeker als 
rekening gehouden wordt dat de bespreking van 
sommige leerlingen niet in één mdo afgerond kan 
worden, terwijl de tijd in deze fase begint te lopen 
vanaf het eerste mdo.  
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In een open vraag konden de ib’ers aangeven welke omstandigheden van invloed zijn op fase 3. Dit 
blijkt met name te maken te hebben met het op elkaar afstemmen van agenda’s van diverse 
professionals (trajectbegeleider, ambulant begeleider of ander deskundige) en ouders. Met het 
zoeken naar de juiste en bovendien beschikbare deskundigen gaat ook wel eens tijd verloren. Soms 
is het wachten op (toestemming van) ouders.  
 
TRAJECTBEGELEIDERS 

 
Trajectbegeleiders geven te kennen weinig zicht te 
hebben op de lengte van de eerste fase in het proces 
om tot een arrangement voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften te komen: het 
completeren van het Groeidocument als basis voor 
het (eerste) mdo. Zeventig procent heeft geen zicht 
op deze termijn. Degenen die dat wel hebben, 
melden dat deze fase maximaal zes weken duurt, 
met een gemiddelde van precies drie weken.  
 
 
 
 

 
 
 
Het merendeel (59%) van de trajectbegeleiders zegt 
geen invloed te kunnen uitoefenen op de snelheid 
waarmee fase 1 zich voltrekt, terwijl nog eens een 
derde deel (30%) enige invloed hierop ervaart.  
 

 
 
 
Bijna alle (96%) trajectbegeleiders zijn van mening 
dat zij snel aan een casus gekoppeld worden als 
eenmaal het Groeidocument klaar is.  
Het starten van een arrangement vindt binnen 
zeven weken plaats met een gemiddelde van 3.1 
weken, geteld vanaf het (eerste) mdo over (de 
onderwijsbehoeften van) de leerling. Dit 
tijdsverloop wordt door vrijwel alle (96%) 
trajectbegeleiders als aanvaardbaar beschouwd.  
 
 
 

 
Trajectbegeleiders merken op dat het vooral agendaproblemen zijn die bepalen of fase 3 in het 
ondersteuningsproces korter of langer duurt, maar ook kan de aard van het arrangement volgens 
een enkeling daaraan debet zijn: een diagnostisch arrangement is doorgaans sneller te realiseren 
dan een tlv (ook al is dat in tegenspraak met de bevindingen in § 5.2). Ook de ouderparticipatie is 
op deze termijn van invloed. Hoewel sommige trajectbegeleiders aangeven dat iedereen binnen de 
gestelde twee wekennorm van Unita contact opneemt met de school, is de wachttijd tot aan het 
eerste mdo variabel. Er is soms sprake van piekperioden, waardoor de wachttijd toeneemt. 
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5.4 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Er is lof voor de snelheid van het mdo-proces: met (gemiddeld) zo’n zeven weken doorlooptijd van 
een compleet Groeidocument tot aan de start van het arrangement, doet Unita het vele malen beter 
dan particuliere bureaus met hun wachttijden. Hoewel de trajectbegeleider heel snel aan de casus 
gekoppeld wordt, neemt niet elke trajectbegeleider snel contact op met de ib’er; daarin is nog wel 
wat winst te behalen. 
Het wordt erg gewaardeerd dat een spoedaanvraag ook als zodanig wordt opgepakt: binnen een 
week kan het rond zijn als het moet.  
 
TRAJECTBEGELEIDERS  
Het loket is de tussenschakel in het proces van aanmelding tot mdo. Trajectbegeleiders geven te 
kennen dat het niet altijd meevalt om de zorgvraag goed te formuleren. Het Groeidocument maakt 
de echte zorgvraag niet altijd inzichtelijk, waardoor er een afwijzing van de aanvraag kan volgen. 
Het loket zou dan liever nog wat meer toelichting en verduidelijking vragen aan de indiener van de 
aanvraag. Sowieso is het niet fijn als het loket zonder motivering een aanvraag afwijst. Het zou voor 
de verstandhouding met de school prettiger zijn als het loket de afwijzing aan de school meldde in 
plaats van dat de trajectbegeleider dat moet doen. 
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5.5 Synthese 

 
Zoals in de voorgaande paragrafen beschreven, is de rubriek met items over de termijnen alleen 
voorgelegd aan ib’ers en trajectbegeleiders. Als beide groepen met elkaar vergeleken worden, dan 
blijken ib’ers veel vaker dan trajectbegeleiders zicht te hebben op de termijn die verstrijkt tussen 
aanmelding van een leerling bij het loket en het compleet hebben van het bijbehorende 
Groeidocument. Degenen die die termijn wel kunnen beoordelen, komen met dezelfde range (één 
tot zes weken) en tot vrijwel hetzelfde gemiddelde (drie weken). Trajectbegeleiders geven in 
meerderheid aan geen enkele invloed op die termijn te kunnen uitoefenen, terwijl ib’ers veel 
beïnvloedingsmogelijkheden ervaren. 
Beide respondentengroepen stemmen wel weer overeen als het gaat om het tijdsverloop tussen 
indiening van het Groeidocument en de koppeling met een trajectbegeleider; deze termijn wordt 
door bijna iedereen acceptabel gevonden.  
De tijd die verstrijkt tussen de bespreking in het mdo en het daadwerkelijk gestalte krijgen van het 
toegekende arrangement, is volgens beide respondentengroepen gemiddeld iets meer dan drie 
weken, variërend van 1½ tot zes of zeven weken. Ook dit tijdsverloop wordt door bijna iedereen 
aanvaardbaar genoemd.  
In één van de groepsgesprekken wordt een enkele kritische opmerking geplaatst over de snelheid 
waarmee trajectbegeleiders contact opnemen met de betreffende ib’ers. 
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6 Toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 

 
6.1 Inleiding 

 
Hèt product dat samenwerkingsverband Unita levert, is de toekenning van onderwijs-
(jeugdhulp)arrangementen (o(j)a’s). Met behulp van dossieronderzoek (§ 6.2) is geprobeerd vast te 
stellen welke arrangementen veelal worden verstrekt en of de doelen op het vlak van opvoeding, 
onderwijs of de leerling ermee bereikt zijn. Deze feitelijke informatie wordt in § 6.3 van kleuring 
voorzien door enkele bevindingen van ib’ers en trajectbegeleiders er naast te zetten. In § 6.4 wordt 
de aandacht gericht op enige kwalitatieve onderzoeksresultaten, waarna in § 6.5 een beknopte 
synthese plaatsvindt. 
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6.2 Dossieronderzoek  
 
Om zicht te krijgen op hoe vaak diverse aspecten rond de toekenning van onderwijs 
(jeugdhulp)arrangementen feitelijk plaatsvinden, was het de bedoeling dossieronderzoek te 
verrichten (zie paragraaf 1.4). De volgende deelvragen werden op voorhand gesteld: 
a. In hoeveel procent van de dossiers zijn er doelen geformuleerd (te onderscheiden naar 

leerlingdoelen, onderwijsdoelen en opvoeddoelen)? 
b. In de gevallen waarin er geen doelen opgesteld zijn: is duidelijk waarom dat niet gebeurd is? 
c. In hoeveel procent van de dossiers zijn er arrangementen toegekend (te onderscheiden naar 

de aard van de arrangementen)? 
d. In de gevallen waarin er geen arrangement toegekend is: is duidelijk waarom dat niet 

gebeurd is? 
e. In hoeveel procent van de dossiers staat vermeld dat de opgestelde doelen zijn gerealiseerd 

(te onderscheiden naar enerzijds de aard van de doelen en anderzijds de aard van de 
arrangementen)? 

f. In de gevallen waarin opgestelde doelen niet bereikt zijn: is duidelijk waarom dat niet gelukt 
is? 

 
Alleen deelvragen c en d konden via Unita’s monitor beantwoord worden. Voor de beantwoording 
van de overige deelvragen, heeft een medewerker van Unita dossiers (Groeidocumenten) gelicht op 
zoek naar antwoorden. Dit bleek een dermate arbeidsintensieve klus, die bovendien de nodige 
subjectieve keuzen omvatte qua interpretatie van het in het dossier genoteerde, dat in overleg met 
de opdrachtgever is besloten deze deelvragen summier te beantwoorden. Uiteindelijk zijn 51 
Groeidocumenten gescreend in plaats van de voorgenomen 100 stuks en ook die maar gedeeltelijk. 
In hoofdstuk 11 wordt toegelicht hoe betrouwbaar dit handmatige dossieronderzoek geweest is. 
 
Deelvraag a: Hoe vaak welke doelen geformuleerd? 
Van de 51 geopende Groeidocumenten zijn er 43 (84%) waarin een doel staat geformuleerd. Twee 
van die 43 dossiers hadden doelen die alleen met het oog op de leerling opgesteld waren en vier 
voor alleen het onderwijs. Achttien (42%) doelen betroffen leerling en onderwijs, negentien doelen 
(44%) waren ten behoeve van leerling, onderwijs en opvoeding.  
 
Deelvraag b: Waarom geen doelen geformuleerd? 
Uit het handmatige dossieronderzoek komt naar voren dat in vijf van de acht gevallen waarin er 
geen doelen opgesteld waren, als reden werd genoteerd dat het her-indicaties betrof. Van twee 
cases was de reden onbekend en in één geval was de aanvraag ingetrokken.  
 
Deelvraag c: Hoe vaak welke arrangementen toegekend? 
Tabel 6.1 bevat een overzicht van gegevens uit de monitor van Unita over schooljaar 2015-2016. Er 
zijn in dat schooljaar 1.003 nieuwe aanvragen geweest, lopende aanvragen vanuit het voorgaande 
schooljaar niet meegerekend. Ongeveer een derde (313; 31%) heeft aan het einde van schooljaar 
2015-2016 de status ‘aanmelding’. Bij bijna de helft (44%) van deze aanmeldingen is geen 
arrangement vermeld. Voor een deel zijn dit aanmeldingen die pas gedaan zijn en die nog niet 
inhoudelijk in behandeling genomen zijn. Toch is er een aanzienlijk deel van de aanmeldingen dat al 
wel een arrangement heeft opgeleverd. Het betreft hier vaak tlv’s (25%) en her-indicaties (23%). 
Een klein deel (78; 8%) van de aanvragen heeft geen mdo gehad, maar is wel in een arrangement 
uitgemond, ook nu weer veelal tlv’s (55%) en her-indicaties (26%).  
In bijna twee op de vijf gevallen (38%) is er inmiddels expertise ingezet en loopt dat bij het 
afsluiten van het schooljaar nog steeds. Daarnaast zijn er ook nieuwe aanvragen die binnen dit 
schooljaar zijn afgerond. In beide gevallen gaat het in meer dan de helft van de cases vooral om 
observatie, onderzoek en advies, maar ook tlv’s en in mindere mate ambulante begeleiding cluster 
4 worden geregeld als arrangement toegekend.  
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Tabel 6.1 – Toegekende arrangementen naar aard (N=1.003) 
Onderwijs(jeugdhulp)-
arrangement 

Aanmelding 
 

n=313 

Geen mdo 
 

n=78 

Expertise 
ingezet 
n=378 

Afgerond na 
inzet expertise 

n=234 

Totaal 
 

N=1.003 

AB cluster 1/2   15 (4.0%) 1 (0.4%) 16 (1.6%) 
AB cluster 3   12 (3.2%) 3 (1.3%) 15 (1.5%) 
AB cluster 4   53 (14.0%) 14 (6.0%) 67 (6.7%) 
Arrangement Plus 12 (3.8%)  19 (5.0%)  31 (3.1%) 
Her-indicatie 73 (23.3%) 20 (25.6%)  1 (0.4%) 94 (9.4%) 
Leesambulatorium/leeskliniek  6 (1.9%) 1 (1.3%) 11 (2.9%) 1 (0.4%) 19 (1.9%) 
Observatie/onderzoek/advies 4 (1.3%) 1 (1.3%) 192 (50.8%) 130 (55.6%) 327 (32.6%) 
Sociale vaardigheidstraining 3 (1.0%)  7 (1.9%)  10 (1.0%) 
Taal/rekengroep   7 (1.9%) 4 (1.7%) 11 (1.1%) 
Toelaatbaarheidsverklaring 77 (24.6%) 43 (55.1%) 35 (9.3%) 74 (31.6%) 229 (22.8%) 
Overig 2 (0.6%)  11 (2.9%) 5 (2.1%) 18 (1.8%) 
Geen arrangement 136 (43.5%) 13 (16.7%) 16 (4.2%) 1 (0.4%) 166 (16.6%) 

 
Deelvraag d: Waarom geen arrangement toegekend? 
Uit de monitor is af te leiden dat in 42 gevallen geen arrangement is toegekend vanwege het 
afwijzen van de aanvraag, omdat die iets betrof dat onder de basisondersteuning valt. Voor de rest 
lijkt het gros (136 van de 166 gevallen zonder arrangement) mogelijk toegeschreven te kunnen 
worden aan de status van de aanvraag: aanmelding. Toch is het niet zo dat al deze aanmeldingen 
vlak voor de zomervakantie van 2016 gedaan zijn, waardoor er gewoon geen tijd en gelegenheid 
geweest zou zijn om een arrangement toe te kennen. Ongeveer een kwart (24%) van deze 
aanmeldingen blijkt al uit het eerste semester van schooljaar 2015-2016 te stammen. Er zijn slechts 
twaalf aanvragen in juli 2016 gedaan, die zonder arrangement bleven.  
 
Deelvraag e: Hoe vaak welke doelen bereikt? Deelvraag f: Waarom doelen niet bereikt? 
In het Groeidocument is geen specifieke vraag opgenomen (bijvoorbeeld bij het afsluiten van het 
mdo) of doelen behaald zijn (en zo nee: waarom niet; deelvraag f). In het (laatste) mdo-verslag 
worden meestal algemene bevindingen beschreven, maar lang niet altijd met een terugkoppeling 
naar de gespecificeerde doelen. Deze beide deelvragen kunnen niet vanuit de monitor noch op 
grond van het (te beperkte) handmatige dossieronderzoek beantwoord worden.  
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6.3 Ervaringen met onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 

 
INTERN BEGELEIDERS 

 
 
Ruim de helft (57%) van de ib’ers heeft het nooit 
meegemaakt dat een aanmelding van een leerling 
werd afgewezen. Twee derde (68%) van degenen 
die wel met zo’n afwijzing geconfronteerd werden, 
konden zich wel vinden in de motivatie van 
samenwerkingsverband Unita, terwijl een ander 
derde deel (32%) geen begrip kon opbrengen voor 
de weigering van een arrangement.  
 
 
 
 
 

 
 
Het komt volgens de ib’ers niet zo vaak voor dat er 
in het mdo geen doelen voor het onderwijs en/of de 
opvoeding worden geformuleerd; dit wordt 
namelijk meestal (43%) of altijd (nog eens 43%) 
gedaan. 
 
 
 
In het geval er onderwijs- en/of opvoeddoelen geformuleerd zijn, passen de toegekende o(j)a’s 
volgens het gros van de ib’ers (81%) meestal of zelfs altijd bij die doelen. Die doelen worden 
doorgaans (76%) ook bereikt met het verzilveren van de extra ondersteuning aan leerlingen. Een 
vijfde deel (21%) van de ib’ers vindt echter dat het ingezette arrangement soms ervoor zorgt dat de 
gestelde doelen behaald worden.  
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In het algemeen is ruim twee derde (70%) van de 
ib’ers van mening dat de toegekende o(j)a’s 
toereikend zijn. Een krappe derde (30%) ziet dat 
minder positief en geeft de kwalificatie ‘soms’ mee.  

 
 
 
 
Vervolgens is bij ib’ers meer in detail nagevraagd welke onderwijs(jeugdhulp)arrangementen met 
name positief ontvangen worden of welke met meer scepsis betracht worden. De top-3 van o(j)a’s 
wordt aangevoerd door het diagnostisch arrangement vanuit onderwijs (72%), op de voet gevolgd 
door het begeleidingsarrangement vanuit het onderwijs (68%). Ook een toelaatbaarheids-
verklaring voor het speciaal basisonderwijs wordt als succesvol (62%) o(j)a gezien in het licht van 
de gestelde doelen. Na een vrij grote middenmoot staan onderaan de lijst de beide arrangementen 
vanuit Jeugdhulp, beide met een succespercentage van 15. 
Die laatste twee arrangementen vanuit Jeugdhulp worden bovendien als de meest ineffectieve 
o(j)a’s genoemd door 40 respectievelijk 28% van de ib’ers met het oog op de gestelde doelen. De 
o(j)a’s die het minst als ineffectief worden aangemerkt, zijn het speciaal onderwijs van diverse 
clusters, het sbo en de Reken- en Taalgroep (doorgaans minder dan 10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lang niet altijd profiteren andere leerlingen van een individueel arrangement. Twee op de vijf 
(39%) ib’ers beweren dat dit meestal wel gebeurt, maar ruim de helft (55%) vindt dat het label 
‘soms’ beter past in dit verband. Zo’n individueel arrangement leidt er meestal tto altijd toe dat de 
leerkracht competenter wordt in het omgaan met het type problemen waarvoor het arrangement 
de oplossing moet zijn, aldus bijna twee derde (63%) van de ib’ers. Een derde (33%) van deze 
respondenten geeft aan dat dit soms plaatsvindt.  
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Als algemene opmerking geven enkele ib’ers te kennen dat de geschiktheid van een arrangement 
staat of valt met de expertise van de trajectbegeleider. Soms betreft het gratuite adviezen, die men 
zelf ook allang heeft uitgeprobeerd.  
 
TRAJECTBEGELEIDERS  
 
 
 
 
Ook ruim de helft (56%) van de trajectbegeleiders 
heeft niet eerder te maken gehad met het niet-
toekennen van een arrangement door Unita. Als dat 
wel eens gebeurde, dan kon driekwart (75%) van 
hen dat doorgaans wel billijken.  
 
 
 

 
 
 
 
Volgens driekwart (74%) van de trajectbegeleiders 
worden er in het mdo meestal tot altijd specifieke 
doelen geformuleerd waaraan gewerkt dient te 
worden.  
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De toegekende o(j)a’s sluiten meestal (70%) of altijd (19%) aan bij de opgestelde onderwijs- en/of 
opvoeddoelen. Over het realiseren van de opgestelde doelen door middel van het inzetten van het 
toegekende arrangement zijn trajectbegeleiders echter wat minder positief dan over het vorige 
item, maar toch zien bijna vier op de vijf (78%) van hen meestal een gunstige relatie tussen doel en 
interventie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het kader van de te behalen doelen worden door trajectbegeleiders als meest succesvolle 
arrangementen beschouwd het diagnostisch en begeleidingsarrangement vanuit onderwijs 
(respectievelijk 89% en 85%), het leesambulatorium ofwel de leeskliniek (73%) en een tlv voor het 
sbo (69%). De beide arrangementen vanuit Jeugdhulp, en de verwijzing naar speciaal onderwijs 
clusters 2 en 3, alsmede de sova-training scoren relatief het laagst op de succesladder van 
trajectbegeleiders.  
De begeleidingsarrangementen vanuit Jeugdhulp of vanuit onderwijs zien trajectbegeleiders 
regelmatig als meest ineffectieve oplossing voor de geconstateerde behoeften (46% respectievelijk 
36%). Opvallend is dat verwijzing naar speciaal onderwijs cluster 2 of cluster 3 niet alleen relatief  
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tot de minst succesvolle interventies behoren als de doelen in ogenschouw genomen worden, maar 
vreemd genoeg bovendien als minst ineffectief (0%).  
Door de bank genomen beoordelen trajectbegeleiders de toegekende o(j)a’s als ‘meestal 
toereikend’ (78%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het bredere nut van een aan een individuele leerling toegekend arrangement is het volgens 
trajectbegeleiders pover gesteld. Zo ziet twee derde (65%) van hen slechts ‘soms’ ook andere 
leerlingen baat hebben bij het individueel verleende arrangement. Verder lijkt er volgens 
trajectbegeleiders maar soms (58%) meer deskundigheid in de school binnengehaald te worden via 
het arrangement. In een derde (31%) tot bijna de helft (43%) van de gevallen worden andere 
leerlingen respectievelijk de leerkracht wijzer van de individueel ingezette extra ondersteuning. 
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6.4 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Ib’ers ervaren een hoge drempel voor mdo’s. Op zich vinden ze het niet verkeerd dat er zorgvuldig 
gekeken wordt naar de noodzaak, maar ze zijn van mening dat ze hun aanvraag wel erg goed 
moeten verantwoorden en motiveren. Om de kans op toekenning van een arrangement te 
vergroten, zet men de zorgbehoeften van de leerling wel eens wat zwaarder aan. 
Men kan wel accepteren als een aanvraag wordt afgewezen, maar de toelichting “valt onder de 
basisondersteuning” wordt als kort door de bocht ervaren. Als het loket de reden van afwijzing 
meer zou verduidelijken, dan kan daarvan een leereffect uitgaan en/of kan men met elkaar in 
discussie gaan over de adequatie van de argumentatie. Soms blijkt er namelijk in gesprek tussen 
ib’er en loket alsnog wat te ‘regelen’, soms vangt de ib’er bot en worden regeltjes rigide toegepast in 
de beleving van de ib’ers. 
Nu de ib’ers met elkaar praten, blijkt dat het aanvraaggedrag voor een mdo divers is: sommige 
scholen zijn zeer terughoudend, anderen vragen verhoudingsgewijs veel vaker een mdo aan. 
Hoewel het wat controlerend of belerend overkomt, vindt men het ook weer niet zo gek dat Unita 
de handelingsverlegenheid in de klas observeert. De druk om goede basisondersteuning te bieden 
komt meer op de scholen te liggen, want men krijgt er ook meer geld voor. Dit kan overigens per 
schoolbestuur verschillen. Als de schoolbestuurder besluit geld anders te alloceren, dan kan dat, 
omdat Passend Onderwijsgelden niet geoormerkt zijn (lumpsum). Het heeft echter wel gevolgen 
voor de effectiviteit van de stelselwijziging.  
De ib’ers zijn van mening dat onderwijs(jeugdhulp)arrangementen op het gebied van gedrag 
moeilijker toegekend te krijgen zijn dan andere arrangementen. Het wordt betreurd dat ‘handen in 
de klas’ geen arrangement is. Er worden soms allee wat adviezen gegeven, die naar het gevoel van 
ib’ers niet aansluiten bij wat er echt nodig en ook al uitgeprobeerd is. Auris doet het in dit verband 
heel erg goed, maar wordt uit een andere pot betaald. Het arrangementPlus is weliswaar een 
oplossing, maar de school is hierbij voor de helft zelf aansprakelijk voor de kosten van de gekozen 
oplossing.  
Twee andere zaken die genoemd worden tijdens het groepsgesprek met ib’ers in het kader van al 
dan niet adequate o(j)a’s zijn de ouderparticipatie, die het vlotte verloop soms bemoeilijkt, omdat 
ze de school niet steunen, en het gebrek aan een ja-cultuur bij het loket. Men zou graag zien dat het 
loket er in principe vanuit gaat, dat ib’ers hun aanvraag niet voor niets doen en niet uit gemakzucht 
of iets dergelijks. 
Over het rendement van toegekende o(j)a’s voor andere leerlingen en voor de professionalisering 
van leerkrachten volgens ib’ers zijn al een paar positieve opmerkingen geplaatst in § 4.6.  
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Hoewel de rubriek ‘Toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen’ niet kwantitatief aan 
schooldirecteuren is voorgelegd, zijn in het groepsgesprek toch enkele opmerkingen erover 
gemaakt. Sommige schooldirecteuren hebben het gevoel moeilijk een arrangement te krijgen, 
terwijl ze dit pas aanvragen als ze op school zelf al van alles uit de kast gehaald hebben. Een advies 
van ‘probeer eens beloningskaarten’ voelt dan gratuit aan. Overigens lijkt het erop dat er nogal 
verschillen bestaan tussen scholen, wanneer je een mdo aanvraagt. Hieraan wordt de roep 
verbonden om een uniform niveau van basisondersteuning in de praktijk. Nu hebben sommige 
deelnemers het gevoel dat scholen die die basisondersteuning nog niet op orde hebben, meer van 
Unita profiteren en dat voelt oneerlijk, omdat de uitblinkers veel geïnvesteerd hebben om wel 
zover te komen. 
 
TRAJECTBEGELEIDERS  
Trajectbegeleiders vinden dat scholen te gemakkelijk aanvragen doen bij Unita, zeker als het een 
diagnostisch arrangement betreft. Er moet ergens wel een slagboomfunctie hiervoor gelden. 
Budgetverantwoordelijkheid van scholen (of ib’ers) zou hierbij helpend kunnen zijn. Dat andere 
respondentengroepen aangeven dat het aanvragen van een mdo een hoge drempel kent, wordt  
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door de trajectbegeleiders toegeschreven aan de zwaardere arrangementen. De inspectie heeft met 
tevredenheid geconstateerd dat Unita vooral meervoudige arrangementen toekent, omdat 
enkelvoudige arrangementen vanuit de basisondersteuning geleverd en gefinancierd moeten 
worden.  
Trajectbegeleiders kennen niet helemaal hun bevoegdheden bij het afwijzen van aanvragen: mogen 
zij ook financiële argumenten gebruiken in de motivering van de afwijzing of alleen inhoudelijke?  
De deelnemers aan het groepsgesprekken lijken soms eerst hun knopen te tellen alvorens een 
arrangement aan te vragen: ze gaan bijvoorbeeld eerst de handelingsverlegenheid in de klas 
observeren om te checken of een arrangement wel kans van slagen heeft. Hierbij speelt de vraag 
wie nu eigenlijk de klant is.  
Het komt voor dat een afgewezen aanvraag wordt verklaard tot urgentiegeval en dat dan buiten het 
mdo om de directeur wordt gevraagd om toestemming. Als die dan volgt, voelt dat niet aan als 
ruggensteun voor de trajectbegeleider. 
Er is vanuit het veld een roep om meer handen in de klas, maar trajectbegeleiders zouden liever de 
leerkracht versterken, omdat dat veel effectiever is.  
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6.5 Synthese 

 
Doelen en toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 
Iets meer dan de helft van zowel de ib’ers als van de trajectbegeleiders heeft het niet meegemaakt 
dat een aanmelding van een leerling werd afgewezen. Als men daarmee wel eens ervaring heeft 
gehad, dan kunnen iets meer trajectbegeleiders zich in Unita’s motivatie van de afwijzing vinden 
dan dat ib’ers dat kunnen. 
In onderstaande figuur worden de scores van ib’ers en trajectbegeleiders gepresenteerd aangaande 
hun oordeel over het in het mdo formuleren van doelen voor leerling, onderwijs en/of opvoeding, 
over de aansluiting tussen de geformuleerde doelen en de toegekende onderwijs(jeugdhulp)-
arrangementen en over de toereikendheid van de toegekende o(j)a’s.  
 

 
 
Het grootste verschil tussen beide groepen is gelegen in de mening over of er tijdens het mdo al dan 
niet ‘altijd’ doelen worden geformuleerd. Ook opvallend is juist de grote mate van 
overeenstemming tussen ib’ers en trajectbegeleiders wat betreft de mate van aansluiting tussen 
geformuleerde doelen en o(j)a’s. Over hoe adequaat de o(j)a’s gevonden worden, lijken 
trajectbegeleiders iets positiever gestemd dan ib’ers (als ‘altijd’ en ‘meestal’ worden 
samengenomen). Wel scoren minder trajectbegeleiders op ‘altijd’ en soms juist wel op ‘nooit’ dan 
ib’ers doen. 
 
Succesvolle of ineffectieve onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 
Tabel 6.2 bevat een rangordening van de door ib’ers en trajectbegeleiders als doorgaans succesvol 
dan wel ineffectief ervaren o(j)a’s met het oog op het bereiken van de gestelde doelen. Omdat de 
percentages ineffectieve o(j)a’s veelal klein zijn en er veel gedeelde plaatsen zijn, is daar gestopt 
met ordenen als het percentage onder de tien komt. 
Naar aanleiding van tabel 6.2 kan geconcludeerd worden dat beide groepen professionals redelijk 
met elkaar overeenstemmen aangaande welke o(j)a’s een grotere kans hebben succesvol dan wel 
ineffectief te zijn om de gestelde doelen te behalen. Met name het diagnostisch en het 
begeleidingsarrangement vanuit onderwijs wordt door beide groepen hogelijk gewaardeerd. Het 
leesambulatorium en het sbo completeren de top-4 van doorgaans succesvolle o(j)a’s in het licht 
van de geformuleerde doelen.  
Het begeleidingsarrangement vanuit Jeugdhulp loopt volgens de respondenten het grootste risico 
niet te matchen met de gestelde doelen. Vreemd genoeg is dat ook het geval bij het 
begeleidingsarrangement vanuit onderwijs, dat tegelijkertijd ook als het op één na succesvolste 
o(j)a wordt gekenschetst. Het andere (diagnostische) arrangement vanuit Jeugdhulp wordt 
doorgaans niet positief ontvangen.  
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Toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 
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Tabel 6.2 – Rangordering succesvolle of ineffectieve o(j)a’s volgens ib’ers en trajectbegeleiders 
Onderwijs(jeugdhulp)arrangement Succesvol 

volgens 
ib’ers 

Succesvol 
volgens 

tb’ers 

Ineffectief 
volgens 

ib’ers 

Ineffectief 
volgens 
tb’ers 

Begeleidingsarrangement vanuit jeugdhulp  12 12 1 1 

Begeleidingsarrangement vanuit onderwijs 2 2 3 2 

Diagnostisch arrangement vanuit jeugdhulp 11 9 2 3 

Diagnostisch arrangement vanuit onderwijs 1 1 6 5 

Leesambulatorium/leeskliniek  4 3 5  

Rekengroep 7 6   

Sbo 3 4   

So cluster 2  8 8   

So cluster 3 9 11   

So cluster 4 5 7 7  

Sociale vaardigheidstraining 10 10 4 4 

Taalgroep 6 5   

 
Rendement van onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 
Volgens ib’ers profiteren andere leerlingen iets vaker van arrangementen die voor een individuele 
leerling is uitgevoerd dan volgens trajectbegeleiders. Aan de extremen (altijd en nooit) zijn 
trajectbegeleiders echter iets positiever gestemd dan de ib’ers. Vooral ib’ers zien leerkrachten hun 
voordeel doen met hun (leer)ervaring met het toegekende arrangement; ze worden vakbekwamer 
in het omgaan met het soort problemen waarvoor het arrangement de oplossing moest bieden.  
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7 Wettelijke verplichtingen samenwerkingsverbanden  

 
7.1  Inleiding 

 
De Wet Passend Onderwijs legt aan samenwerkingsverbanden een aantal verplichtingen op. 
Daarnaast is er een inspectiekader, dat ook enkele (aanvullende) eisen stelt, waarop 
samenwerkingsverbanden gemonitord worden, maar die geen wettelijke basis hebben. Bij alle vijf 
respondentengroepen is van een heel stel werkzaamheden uitgevraagd of die al dan niet tot de 
(wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van samenwerkingsverbanden behoren volgens hen. 
In § 7.2 wordt hiervan verslag gedaan, waarna de kwalitatieve onderzoeksresultaten beschreven 
worden in § 7.3. Dit hoofdstuk wordt in § 7.4 afgesloten met een analyse van enkele 
overeenkomsten en verschillen tussen de diverse respondentengroepen aangaande hun oordelen 
over de wettelijke verplichtingen van samenwerkingsverbanden.  
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7.2 Taken en verantwoordelijkheden samenwerkingsverbanden  

 
Er is aan respondenten een lijst met 43 taken en verantwoordelijkheden van samen-
werkingsverbanden voorgelegd, waarvan zij telkens moesten aangeven of elk van die 
werkzaamheden wettelijk verplicht is of niet. Van sommige kon men dat niet beoordelen. In bijlage 
I staat vermeld in hoeveel procent van de gevallen dat zo was, veelal onder de tien procent, maar 
zeker bij ib’ers en trajectbegeleiders loopt het percentage ontbrekende antwoorden wel eens op. 
Als het percentage ‘kan ik niet beoordelen’ boven de 25% uitkomt, wordt de bij die taak behorende 
staaf in een lichtere tint afgedrukt in de grafieken van deze paragraaf. 
 
In tabel 7.1 worden alle 43 taken en verantwoordelijkheden voluit vermeld, zodat in de volgende 
grafieken volstaan kan worden met een beknopte omschrijving. De rijen die donkergroen gekleurd 
zijn, zijn volgens de Wet Passend Onderwijs verplicht. De basis hiervoor is gelegd in hoofdstuk 2. 
Lichtgroen gearceerde rijen zijn voornemens die samenwerkingsverband Unita zichzelf heeft 
opgelegd in zijn Ondersteuningsplan. Deze werkzaamheden zijn niet wettelijk gestelde eisen. 
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Tabel 7.1 – Wettelijke taken en verantwoordelijkheden samenwerkingsverbanden  

Nr. Taak of verantwoordelijkheid  

1. Bewaken dat kwalitatief goed en passend onderwijs geboden wordt 

2. Bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs 

3. Thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) 

4. Vaststellen niveau van basisondersteuning geldend voor alle scholen in werkgebied van Unita (realistisch en 
ambitieus) 

5. Zorgplicht  

6. Dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod realiseren 

7. Ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen 

8. Adviseren van school(bestuur) over onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen 

9. Aantal (ongeoorloofde) thuiszitters terugdringen naar nul (inspanningsverplichting) 

10. Samenwerken met cluster 1 en 2 

11. Her-indiceren cluster 3 en 4 

12. Scholing verzorgen van leerkrachten in regulier basisonderwijs mbt s(b)o-vaardigheden 

13. Organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) 

14. Toekennen en bekostigen van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met extra onderwijsbehoefte 

15. Vaststellen criteria voor toelaatbaarheid voor so/sbo 

16. Voorbereiden (via 1e en 2e deskundigenadvies) van tlv’s voor sbo of so  

17. Afgeven van tlv’s voor sbo of so  

18. Terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo en/of so 

19. Terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier onderwijs (na aflopen van tlv) 

20. Goede overdracht van voorschoolse voorzieningen naar samenwerkingsverband Unita  

21. Goede overdracht van samenwerkingsverband Unita naar voortgezet onderwijs (swv Qinas) 

22. Intake onderwijs aan nieuwkomers 

23. Overleg met gemeenten over Beleidsplan Jeugd van gemeente  

24. Overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan van samenwerkingsverband  

25. Adviesfunctie voor gemeente (leerlingvervoer) 

26. Overleg met vo-samenwerkingsverband in de regio Qinas  

27. Overleg met ouders 

28. Informatie verstrekken aan ouders en desgewenst begeleiden van ouders 

29. Afhandelen bezwaarschriften 

30. Zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren 

31. Bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) 

32. Doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen 

33. Opstellen Ondersteuningsplan 

34. Instellen en faciliteren van Ondersteuningsplanraad (opr) 

35. Bestuur van en toezicht op Unita gescheiden houden 

36. Faciliteren van eenpitters (Unita brengt hen samen met grote besturen om te laten meeliften) 

37. Administratie van gelden Passend Onderwijs  

38. Administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde leerlingen en hun plaatsing 

39. Verantwoording afleggen: jaarverslag en jaarrekening 

40. Verminderen van bureaucratie 

41. Evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheidsonderzoek)  

42. Verdelen van ondersteuningsgelden 

43. Opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt 
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43. Opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt 

42. Verdelen van ondersteuningsgelden 

41. Evaluatie van eigen werkwijze Unita 

40. Verminderen van bureaucratie 

39. Verantwoording afleggen: jaarverslag en … 

38. Administratie gezondheid/plaatsing ondersteunde … 

37. Administratie van gelden Passend Onderwijs 

36. Faciliteren van eenpitters 

35. Bestuur van en toezicht op Unita gescheiden … 

34. Instellen en faciliteren Ondersteuningsplanraad … 

33. Opstellen Ondersteuningsplan 

32. Doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen 

31. Bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) 

30. Zich houden aan termijnen voor realisering extra … 

29. Afhandelen bezwaarschriften 

28. Informatie verstrekken / aan begeleiden van ouders 

27. Overleg met ouders 

26. Overleg met vo-samenwerkingsverband in de … 

25. Adviesfunctie voor gemeente (leerlingvervoer) 

24. Overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan 

23. Overleg met gemeenten over Beleidsplan Jeugd … 

22. Intake onderwijs aan nieuwkomers 

21. Overdracht Unita naar voortgezet onderwijs (Qinas) 

20. Overdracht van voorschoolse voorzieningen naar … 

19. Terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier … 

18. Terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo … 

17. Afgeven van tlv’s voor sbo of so 

16. Voorbereiden tlv’s voor sbo of so 

15. Vaststellen criteria voor toelaatbaarheid voor … 

14. Toekennen/bekostigen lichte/zware ondersteuning 

13. Organiseren van mdo’s 

12. Scholing verzorgen regulier basisonderwijs mbt … 

11. Herindiceren cluster 3 en 4 

10. Samenwerken met cluster 1 en 2 

9. Aantal (ongeoorloofde) thuiszitters terugdringen … 

8. Adviseren school(bestuur) over onderwijs- en … 

7. Ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen 

6. Dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod … 

5. Zorgplicht 

4. Vaststellen niveau van basisondersteuning in … 

3. Thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) 

2. Bieden van kwalitatief goed/passend onderwijs 

1. Bewaken bieden kwalitatief goed/passend onderwijs 

ja nee 

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft samenwerkingsverband Unita volgens u? 

 
 
 
INTERN BEGELEIDERS 

Er is geen enkele taak of verantwoordelijkheid die door alle ib’ers aan samenwerkingsverbanden 
wordt toegedicht. De breedst gedragen taak in het realiseren van een dekkend en samenhangend 
ondersteuningsaanbod (98%). Twee andere mogelijke taken worden – terecht – door de 
meerderheid van de ib’ers niet als wettelijk verplicht beschouwd. Het betreft het opstellen van een  
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ontwikkelingsperspectief voor ondersteunde leerlingen (opp; 43%) en de intake voor onderwijs 
aan nieuwkomers (39%).  
Opvallend is dat andere, niet-wettelijk vereiste werkzaamheden toch door het gros van de ib’ers als 
verplichte taak van samenwerkingsverbanden worden gezien. Het gaat dan om de volgende taken 
(>75%): 
 zorgplicht (taak 5; 77%); 
 adviseren van school(bestuur) over onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen (taak 

8; 84%); 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11; 86%); 
 scholing verzorgen van leerkrachten in regulier basisonderwijs met betrekking tot s(b)o-

vaardigheden (taak 12; 84%); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13; 92%); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30; 

89%); 
 bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) (taak 31; 89%); 
 verminderen van bureaucratie (taak 40; 78%); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41; 

92%). 
Andersom is er één wettelijke taak die door meer dan een kwart van de respondenten niet als 
zodanig aangeduid wordt. Het gaat hierbij om administratie met betrekking tot gezondheid van 
ondersteunde leerlingen en hun plaatsing (taak 38; 34%). 
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43. Opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt 

42. Verdelen van ondersteuningsgelden 

41. Evaluatie van eigen werkwijze Unita 

40. Verminderen van bureaucratie 

39. Verantwoording afleggen: jaarverslag en … 

38. Administratie gezondheid/plaatsing ondersteunde … 

37. Administratie van gelden Passend Onderwijs 

36. Faciliteren van eenpitters 

35. Bestuur van en toezicht op Unita gescheiden … 

34. Instellen en faciliteren Ondersteuningsplanraad … 

33. Opstellen Ondersteuningsplan 

32. Doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen 

31. Bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) 

30. Zich houden aan termijnen voor realisering extra … 

29. Afhandelen bezwaarschriften 

28. Informatie verstrekken / aan begeleiden van ouders 

27. Overleg met ouders 

26. Overleg met vo-samenwerkingsverband in de regio … 

25. Adviesfunctie voor gemeente (leerlingvervoer) 

24. Overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan 

23. Overleg met gemeenten over Beleidsplan Jeugd … 

22. Intake onderwijs aan nieuwkomers 

21. Overdracht Unita naar voortgezet onderwijs (Qinas) 

20. Overdracht van voorschoolse voorzieningen naar … 

19. Terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier … 

18. Terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo … 

17. Afgeven van tlv’s voor sbo of so 

16. Voorbereiden tlv’s voor sbo of so 

15. Vaststellen criteria voor toelaatbaarheid voor so/sbo 

14. Toekennen/bekostigen lichte/zware ondersteuning 

13. Organiseren van mdo’s 

12. Scholing verzorgen regulier basisonderwijs mbt … 

11. Herindiceren cluster 3 en 4 

10. Samenwerken met cluster 1 en 2 

9. Aantal (ongeoorloofde) thuiszitters terugdringen … 

8. Adviseren school(bestuur) over onderwijs- en … 

7. Ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen 

6. Dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod … 

5. Zorgplicht 

4. Vaststellen niveau van basisondersteuning in … 

3. Thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) 

2. Bieden van kwalitatief goed/passend onderwijs 

1. Bewaken bieden kwalitatief goed/passend onderwijs 

ja nee 

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft samenwerkingsverband Unita volgens u? 

 
 
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
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De meerderheid (27%) van de schooldirecteuren vindt het opstellen van een opp geen (wettelijke) 
taak van samenwerkingsverbanden. Hetzelfde geldt voor de intake voor onderwijs aan 
nieuwkomers (45%). Daar staat tegenover dat andere taken door alle schooldirecteuren tot het 
wettelijk takenpakket van samenwerkingsverbanden gerekend worden. Het gaat dan om het 
samenwerken met cluster 1 en 2, het her-indiceren voor cluster 3 en 4 en het toekennen en 
bekostigen van lichte en zware ondersteuning aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. 
Verder betreft het het zich houden aan termijnen waarbinnen de ondersteuning gerealiseerd zou 
moeten zijn en, ten slotte, het afleggen van verantwoording via een jaarverslag en jaarrekening. 
Ook sommige schooldirecteuren zien bepaalde taken als wettelijk verplicht, terwijl ze dat feitelijk 
niet zijn. Het gaat dan om de volgende verantwoordelijkheden (>75%):  
 zorgplicht (taak 5; 86%); 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11; 100%); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13; 97%); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30; 

100%); 
 doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen (taak 32; 92%); 
 verminderen van bureaucratie (taak 40; 88%); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41; 

97%).  
Wederom is de administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde leerlingen en hun 
plaatsing (taak 38; 35%) ten onrechte niet als wettelijke verplichting aangemerkt. 
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43. Opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt 

42. Verdelen van ondersteuningsgelden 

41. Evaluatie van eigen werkwijze Unita 

40. Verminderen van bureaucratie 

39. Verantwoording afleggen: jaarverslag en … 

38. Administratie gezondheid/plaatsing ondersteunde … 

37. Administratie van gelden Passend Onderwijs 

36. Faciliteren van eenpitters 

35. Bestuur van en toezicht op Unita gescheiden … 

34. Instellen en faciliteren Ondersteuningsplanraad … 

33. Opstellen Ondersteuningsplan 

32. Doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen 

31. Bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) 

30. Zich houden aan termijnen voor realisering extra … 

29. Afhandelen bezwaarschriften 

28. Informatie verstrekken / aan begeleiden van ouders 

27. Overleg met ouders 

26. Overleg met vo-samenwerkingsverband in de regio … 

25. Adviesfunctie voor gemeente (leerlingvervoer) 

24. Overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan 

23. Overleg met gemeenten over Beleidsplan Jeugd … 

22. Intake onderwijs aan nieuwkomers 

21. Overdracht Unita naar voortgezet onderwijs (Qinas) 

20. Overdracht van voorschoolse voorzieningen naar … 

19. Terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier … 

18. Terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo … 

17. Afgeven van tlv’s voor sbo of so 

16. Voorbereiden tlv’s voor sbo of so 

15. Vaststellen criteria voor toelaatbaarheid voor so/sbo 

14. Toekennen/bekostigen lichte/zware ondersteuning 

13. Organiseren van mdo’s 

12. Scholing verzorgen regulier basisonderwijs mbt … 

11. Herindiceren cluster 3 en 4 

10. Samenwerken met cluster 1 en 2 

9. Aantal (ongeoorloofde) thuiszitters terugdringen … 

8. Adviseren school(bestuur) over onderwijs- en … 

7. Ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen 

6. Dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod … 

5. Zorgplicht 

4. Vaststellen niveau van basisondersteuning in … 

3. Thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) 

2. Bieden van kwalitatief goed/passend onderwijs 

1. Bewaken bieden kwalitatief goed/passend onderwijs 

ja nee 

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft samenwerkingsverband Unita volgens u? 

 
 
 
SCHOOLBESTUURDERS 
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Alle (100%) schoolbestuurders zijn van mening dat een samenwerkingsverband verantwoordelijk 
is voor het bewaken dat er door scholen kwalitatief goed en passend onderwijs wordt geboden, 
maar dat het samenwerkingsverband dat niet is voor het daadwerkelijk bieden daarvan (70%). Alle 
(100%) schoolbestuurders geven aan dat Unita wettelijk verplicht is om bezwaarschriften af te 
handelen en zich te houden aan termijnen voor het realiseren van extra ondersteuning, alsmede het 
instellen en faciliteren van de Ondersteuningsplanraad, het administreren van gelden Passend 
Onderwijs en het jaarlijks via de gebruikelijke documenten afleggen van (financiële en 
beleidsmatige) verantwoording. Ook het organiseren van mdo’s scharen alle (100%) 
schoolbestuurders onder Unita’s verplichte takenpakket.  
Ook deze respondentengroep noemt bepaalde taken verplicht voor samenwerkingsverbanden 
terwijl die dat wettelijk niet zijn. Te denken valt hierbij aan: 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11; 80%); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13; 100%); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30; 

100%); 
 doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen (taak 32; 89%); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41; 

90%). 
Andersom zijn er enkele wettelijke taken die door meer dan een kwart van de schoolbestuurders 
niet als zodanig herkend worden. Dan moet gedacht worden aan:  
 vaststellen niveau van basisondersteuning geldend voor alle scholen in werkgebied van Unita 

(realistisch en ambitieus) (taak 4; 30%); 
 voorbereiden (via 1e en 2e deskundigenadvies) van tlv’s voor sbo of so (taak 16; 30%); 
 afgeven van tlv’s voor sbo of so (taak 17; 30%); 
 terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier onderwijs (na aflopen van tlv) (taak 19; 

40%); 
 goede overdracht van samenwerkingsverband Unita naar voortgezet onderwijs (swv Qinas) 

(taak 21; 50%); 
 overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan van samenwerkingsverband (taak 24; 

33%); 
 informatie verstrekken aan ouders en desgewenst begeleiden van ouders (taak 28; 38%); 
 administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde leerlingen en hun plaatsing 

(taak 38; 57%); 
 opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt (taak 43; 30%). 
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Alle (100%) trajectbegeleiders zien in het bewaken van het aanbod van kwalitatief goed en paasend 
onderwijs een wettelijke verplichting voor samenwerkingsverbanden. Datzelfde geldt ook voor het 
realiseren van een dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod, de samenwerking met 
cluster 1 en 2 en het afgeven van tlv’s voor s(b)o. Verder zijn alle (100%) trajectbegeleiders het 
erover eens dat het halen van gestelde termijnen, het administreren van gelden Passend Onderwijs 
en het scheiden van bestuur van en toezicht op Unita door de wet vereist wordt. Deze opsomming 
wordt compleet met de (vermeende) verplichting eenpitters te moeten faciliteren en de eige 
werkwijze van Unita te evalueren.  
Een heel rijtje taken wordt ten onrechte als wettelijk vereiste beschouwd door trajectbegeleiders 
(>75%):  
 bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs (taak 2; 79%); 
 zorgplicht (taak 5; 85%); 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11; 78%); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13; 96%); 
 terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo en/of so (taak 18; 84%); 
 goede overdracht van voorschoolse voorzieningen naar samenwerkingsverband Unita (taak 

20; 80%); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30; 

100%); 
 bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) (taak 31; 83%); 
 doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen (taak 32; 96%); 
 faciliteren van eenpitters (Unita brengt hen samen met grote besturen om te laten meeliften) 

(taak 36; 100%); 
 verminderen van bureaucratie (taak 40; 91%); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41; 

100%). 
Ook al zegt 38% van de trajectbegeleiders dat de administratie met betrekking tot gezondheid van 
ondersteunde leerlingen en hun plaatsing (taak 38) niet tot het wettelijke takenpakket van 
samenwerkingsverbanden behoort, toch is dat wel het geval. 
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UNITA-BESTUUR  



 

 101/223 
 

 
 
 
In de figuur van het Unita-bestuur valt het op dat men soms duidelijk aangeeft dat een bepaalde 
taak niet tot het vereiste takenpakket van het samenwerkingsverband gerekend moet worden. Ook 
valt op dat de meningen van de bestuursleden nogal verdeeld zijn: het komt regelmatig voor dat 
circa de helft iets wel onder Unita’s wettelijke verantwoordelijkheden schaart, terwijl de rest het 
daarmee niet eens is.  
Bij deze respondentengroep wordt opnieuw gezien dat een aantal taken ten onrechte als wettelijk 
verplicht wordt aangeduid. Hieronder staat een opsomming ervan (>75%): 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11; 100%); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13; 88%); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30; 

100%); 
 verminderen van bureaucratie (taak 40; 86%); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41; 

100%). 
Omgekeerd is er een aantal wettelijk voorgeschreven werkzaamheden dat door meer dan een 
kwart van de Unita-bestuursleden niet onderkend wordt. Het zijn de volgende:  
 thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) (taak 3; 38%); 
 terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier onderwijs (na aflopen van tlv) (taak 19; 

57%); 
 informatie verstrekken aan ouders en desgewenst begeleiden van ouders (taak 28; 50%); 
 administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde leerlingen en hun plaatsing 

(taak 38; 67%). 
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7.3 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Als voorbeeld van een ten onrechte als wettelijke verplichting voor samenwerkingsverbanden 
aangemerkte werkzaamheid noemen de onderzoekers de zorgplicht. Men weet dat die bij 
schoolbesturen ligt en niet bij het samenwerkingsverband, maar als een leerling een thuiszitter 
wordt, dan gaat de zorgplicht van het schoolbestuur voor die leerling over op het 
samenwerkingsverband, zo denken sommigen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting 
voor een samenwerkingsverband om de thuiszitter geplaatst te krijgen en niet een resultaat-
verplichting.  
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Hoe komt het toch dat bijvoorbeeld een expliciet niet-wettelijke taak van 
samenwerkingsverbanden als ‘zorgplicht’ (want die ligt bij schoolbesturen) toch zo vaak 
toegeschreven wordt aan het takenpakket van het samenwerkingsverband? Voor een deel hebben 
schooldirecteuren niet zoveel zicht op de verplichte taken van samenwerkingsverbanden, melden 
deelnemers aan het gesprek. Het heeft verder te maken met door schooldirecteuren gevoelde 
versus formele (wettelijke) verantwoordelijkheden van samenwerkingsverbanden. Anderzijds ziet 
men Unita – in het geval van die zorgplicht – als partner om daaraan gestalte te geven. De zorgplicht 
hóórt bij schoolbesturen, maar Unita speelt een belangrijke rol om die verplichting te kunnen 
nakomen. 
 
SCHOOLBESTUURDERS  
Beide schoolbestuurders is gevraagd hoe het zou kunnen komen dat respondenten uit diverse 
groepen ertoe komen bepaalde niet-verplichte werkzaamheden toch aan het wettelijke 
takenpakket van samenwerkingsverbanden toe te dichten. Zij geven als verklaring dat dat mogelijk 
vanuit gemakzucht voortkomt: het is wel handig als het samenwerkingsverband bepaalde taken op 
zich neemt. Mogelijk maakt men Unita tot méér dan het is of zou moeten zijn. 
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7.4 Synthese  

 
Als de donkergroene rijen van tabel 7.1 worden aangehouden als de wettelijk verplichte 
werkzaamheden van samenwerkingsverbanden, dan doen alle vijf respondentengroepen het 
doorgaans goed. Over het algemeen herkent meer dan driekwart van de respondenten een taak van 
het samenwerkingsverband als wettelijk. Uitzonderingen op deze conclusie zijn de komen met 
name voor bij schoolbestuurders en ook wel bij het Unita-bestuur. Bij deze beide 
respondentengroepen betreft het onder andere het terugplaatsen van s(b)o-leerlingen naar 
regulier onderwijs na afloop van de tlv en het verstrekken van informatie aan ouders en hen 
desgewenst begeleiden. Opvallend bij de schoolbestuurders is dat ook het vaststellen van het 
regionale niveau van basisondersteuning en het afgeven van tlv’s voor sbo en so op dit lijstje met 
ten onrechte niet als wettelijk aangemerkte werkzaamheden prijken. Voor alle vijf 
respondentengroepen geldt dat de administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde 
leerlingen en hun plaatsing niet als verplichte taak van samenwerkingsverbanden wordt gezien, 
terwijl dat het wel is. 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat ib’ers, schooldirecteuren en trajectbegeleiders 
(iets) beter zicht hebben op de wettelijke taken van samenwerkingsverbanden dan 
schoolbestuurders en de Unita-bestuursleden hebben.  
 
Omgekeerd worden niet-wettelijke taken, hoewel een deel ervan wel in het inspectiekader 
terugkomt, geregeld als formeel verplichte taken van samenwerkingsverbanden aangemerkt. 
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de taken die door ten minste drie van de vijf 
respondentengroepen in meer dan een kwart van de gevallen ten onrechte als wettelijk verplicht 
aanduid worden: 
 zorgplicht (taak 5); 
 her-indiceren cluster 3 en 4 (taak 11); 
 organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven worden) (taak 13); 
 zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan leerlingen te realiseren (taak 30); 
 doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen (taak 32); 
 verminderen van bureaucratie (taak 40); 
 evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, tevredenheid onderzoek) (taak 41). 
Samenwerkingsverbanden blijken dus door alle respondentengroepen veel meer wettelijk 
verplichte taken toegedicht te worden dan die feitelijk hebben. Trajectbegeleiders doen dat het 
meest (twaalf taken), gevolgd door ib’ers (negen taken). Relatief het best scoren Unita-
bestuursleden en schoolbestuurders met elk vijf taken. Schooldirecteuren zitten hier tussen in met 
zeven taken, die ten onrechte als wettelijk vereist worden beschouwd. In hoofdstuk 11 worden 
deze onderzoeksresultaten bediscussieerd.  
 
Als extra taak die Unita in de praktijk op zich neemt, wordt door diverse leden van de 
respondentengroepen genoemd het informeren van het veld over de ontwikkelingen aangaande 
Passend Onderwijs.   
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8 Thuiszitters 

 
8.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk komt het onderwerp van de thuiszitters aan de orde. De items zijn aan alle vijf 
respondentengroepen voorgelegd, maar uit bijlage I blijkt, dat velen moeite hadden deze te 
beantwoorden. Dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid van de in § 8.2 gepresenteerde 
onderzoeksresultaten. Het onderwerp is niet besproken in de groepsgesprekken. Een korte 
synthese van de onderzoeksresultaten vindt plaats in § 8.3. 
Nota bene: bij het eerste item dat bij elke respondentengroep aan de orde komt (voldoende zicht op 
thuiszitters) konden meerdere antwoorden aangekruist worden: naast ‘nee’ zowel ‘ja, wie’ als ‘ja, 
waarom’. Daarom telt deze variabele niet op tot 100% (multi-respons). 
 
Het dossieronderzoek naar thuiszitters was beperkt van omvang. Medio 2016 schrijft Unita aan de 
Inspectie van het Onderwijs dat in schooljaar 2015-2016 vier thuiszitters in het verzorgingsgebied 
van het samenwerkingsverband zijn geweest. De tijd die het innam om hun complexe problematiek 
gedegen uit te zoeken, is debet aan een deel van het thuiszitten. In twee gevallen werkten ouders 
niet mee aan de schoolgang, waarvan in één geval proces-verbaal is opgemaakt door het Regionaal 
Bureau Leerlingzaken. Daarnaast zijn er door de leerplichtambtenaren vrijstellingen en 
ontheffingen verleend op grond van artikel 5 (a, b en c) van de Leerplichtwet aan 57 leerlingen in 
de basisschoolleeftijd, maar dezen val;l;en formeel niet onder de definitie van thuiszitters.  
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8.2 Unita’s rol bij thuiszitters 

 
INTERN BEGELEIDERS  
Volgens de ib’ers die deze vraag 
konden beantwoorden (35% van alle 
ib’ers), is binnen het werkgebied het 
aantal thuiszitters meer bekend dan 
de reden waarom. Slechts een 
enkeling (2%) geeft aan dat Unita 
thuiszitters niet in beeld zou hebben.  
 
 
 
De non-respons onder ib’ers ten aanzien van de twee volgende items is groot (69-82%). Met de 
nodige voorzichtigheid concluderend, lijkt men aan te geven dat Unita’s rol bij het opsporen en het 
voorkomen van thuiszitters duidelijk is (80%). Alle negen ib’ers die zich een oordeel konden 
vormen, vinden dat Unita hierin voldoende actief is. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHOOLDIRECTEUREN 

  
 
Volgens de helft (50%) van de 
schooldirecteuren die antwoord 
konden geven, is bekend welke 
leerlingen er op enig moment 
thuiszitten. Volgens nog eens een 
derde (31%) is ook de reden 
bekend. 
 
 

In aanmerking genomen dat veel schooldirecteuren zich moeilijk een mening konden vormen (non-
respons: 38-59%) omtrent de rol van Unita bij het opsporen en voorkomen van thuiszitters, kan 
met enige reserve gesteld worden dat zij Unita’s aandeel in deze problematiek duidelijk en 
voldoende achten. 
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SCHOOLBESTUURDERS  
Het merendeel van de schoolbestuurders is van mening dat thuiszitters binnen Unita’s werkgebied 
opgemerkt worden. De reden is wat minder vaak bekend dan om wie het gaat. Niet iedereen heeft 
zicht op de rol die Unita speelt in het kader van thuiszitters, maar anderen lijken over de 
duidelijkheid en de invulling daarvan (overwegend) positief te zijn.  
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TRAJECTBEGELEIDERS  

 
Driekwart (74-78%) van de traject-
begeleiders zegt dat er voldoende 
zicht is op thuiszitters, zowel op wie 
het betreft als op de onderliggende 
oorzaak.  
Verder is men content (94-95%) met 
hoe Unita omgaat met deze 
problematiek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNITA-BESTUUR  
De Unita-bestuursleden zijn unaniem positief 
(100%) in hun oordeel over hoe duidelijk de rol van 
Unita ten aanzien van thuiszitters is en of dit 
samenwerkingsverband zijn rol in de praktijk 
voldoende gestalte geeft.  
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Verder vinden de meesten dat er de problematiek naar aard en aantal voldoende (75-88%) in beeld 
is.  
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8.3 Synthese 

 
Vergelijkingen tussen de respondentengroepen moeten vanwege de geringe itemrespons met de 
nodige voorzichtigheid gemaakt worden. Toch lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat men binnen 
samenwerkingsverband Unita thuiszitters goed in het vizier heeft, waarbij de aantallen meer 
bekend zijn dan de reden waarom.  
 
Onderstaand figuur maakt duidelijk dat verreweg de meeste respondenten de rol van 
samenwerkingsverband Unita in het opsporen en voorkomen van thuiszitters duidelijk vinden. De 
schooldirecteuren vinden Unita’s rol relatief het minst duidelijk. Op de groep trajectbegeleiders na 
zijn alle respondenten van mening dat Unita zijn rol bij de thuiszittersproblematiek met verve 
invult.  
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9 Financieel verdeelmodel van Unita 

 
9.1 Inleiding 

 
Unita hanteert een hybride model om de gelden voor Passend Onderwijs in te zetten voor de extra 
ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit hoofdstuk heeft als 
onderwerp hoe die combinatie van drie verdeelmodellen (zie hoofdstuk 3) bij Unita gezien en 
ervaren wordt door professionals die ermee te maken hebben.  
In § 9.2 wordt eerst op grond van de kosten van de basis- en extra ondersteuning beknopt 
bediscussieerd hoe wijziging van de samenstelling van het hybride verdeelmodel zou uitpakken 
voor respectievelijk schoolbesturen en Unita als organisatie.  
Vervolgens worden in de drie daarop volgende paragrafen (9.3 tot en met 9.5) uitgewerkt hoe de 
vijf respondentengroepen aankijken tegen de voor- en nadelen van elk van de (zuivere) 
verdeelmodellen. Deze plus- en minpunten zijn gebaseerd op de literatuurstudie die in hoofdstuk 3 
beschreven is. Het voert te ver om deze onderzoeksresultaten al te gedetailleerd te bespreken; 
volstaan wordt met de meest opvallende bevindingen. 
In § 9.6 worden meningen omtrent het hybride model in woord en grafiek inzichtelijk gemaakt. In § 
9.7 staan vervolgens de opbrengsten van het kwalitatieve deel van het onderzoek centraal. Dit alles 
mondt uit in een synthese in slotparagraaf 9.8. 
 
De kwantitatieve onderzoeksresultaten die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, kennen 
doorgaans een lagere itemrespons dan de rest van de bevindingen. Dit komt door een selectievraag, 
die aan het begin van deze rubriek gesteld is. Gevraagd is of men enigszins op de hoogte was van 
hoe samenwerkingsverband Unita de gelden voor extra ondersteuning in het kader van Passend 
Onderwijs verdeelt over de schoolbesturen op grond van het hybride model. Uit onderstaande 
figuur wordt duidelijk dat circa een derde (37%) van de ib’ers, de helft (52%) van de 
trajectbegeleiders en driekwart (75%) van de schooldirecteuren op z’n minst enig inzicht op 
Unita’s hybride verdeelmodel hebben. Degenen die hiervan niet op de hoogte waren, konden de 
hele vragenlijstrubriek waarover dit hoofdstuk gaat, overslaan. Dat heeft natuurlijk z’n 
consequenties voor de respons bij deze groepen. Overigens zijn alle (100%) schoolbestuurders en 
Unita-bestuursleden voor zover ze deelnamen aan dit onderzoek, op de hoogte van het specifieke 
financiële verdeelmodel in de Hilversumse regio. 
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9.2 Kosten hybride verdeelmodel van Unita 

 
De vraag of het hybride Unita-model gunstig genoemd kan worden, kan op verschillende manieren 
beantwoord worden. Het doel van deze exercitie is om na te gaan of het veranderen van de 
samenstelling van het hybride model uit de drie verdeelmodellen (zie figuur 3.1 tot en met 3.3) 
voor- of nadelig is voor schoolbesturen respectievelijk samenwerkingsverband Unita. 
Bedrijfseconomisch gezien is efficiëntie de mate waarin gestelde doelen worden bereikt (output) 
tegen zo weinig mogelijk kosten (input). Die maat is in het geval van Passend Onderwijs lastig te 
meten, omdat de output moeilijk te kwantificeren is. Beter is het in dit geval om alleen naar de 
kosten te kijken. Het gaat hierbij om de kosten van de basisondersteuning en de zware, externe 
ondersteuning (respectievelijk niveau 1 tot en met 3 en niveau 4 en 5 van de ondersteunings-
piramide; figuur 1.1). In concreto komt het erop neer dat als aan de ene kant bekend is hoeveel de 
inzet van de deskundigenpoule van Unita kost en aan de andere kant hoeveel geld er in de 
basisondersteuning omgaat, dan kan berekend worden hoeveel geld een schoolbestuur in handen 
zou krijgen in een zuiver schoolmodel dan wel hoeveel geld Unita zou kunnen spenderen in het 
geval men voor een zuiver expertisemodel had gekozen.  
Deze rationele aanpak van het afwegen van financiële argumenten loopt echter spaak en wel om 
een inhoudelijke reden, waarover later (en in hoofdstuk 11) meer. De gebruikte financiële gegevens 
ter onderbouwing zijn afkomstig uit het jaarverslag over boekjaar 2015, het meest recente, 
afgesloten jaar.  
De feitelijke inkomsten van Unita bedragen per leerling per schooljaar in het reguliere en speciaal 
basisonderwijs € 303. Dit bedrag wordt door het Ministerie van Onderwijs overgemaakt (maal het 
aantal leerlingen op teldatum). Dit bedrag is gebaseerd op financiering van lichte ondersteuning, 
zware ondersteuning en schoolmaatschappelijk werk.  
Aan de uitgavenkant staan dezelfde posten meer onderverdeeld en wordt een aantal extra posten 
opgevoerd. De inkomsten ten behoeve van schoolmaatschappelijk werk (jaarlijks drie euro per 
leerling) worden één-op-één doorgezet. Het werkelijk uitgegeven bedrag voor basisondersteuning 
is € 84 per getelde leerling. Hieraan wordt € 37 toegevoegd conform de overgangsregeling 
‘leerling-gebonden financiering’. Naast de lumpsum die schoolbesturen ontvangen van het 
Ministerie ter bekostiging van personeel, gebouwen en materialen, ontvangen schoolbesturen per 
leerling via samenwerkingsverband Unita dus bovendien € 121 voor de financiering van de (basis)-
onder-steuning aan leerlingen. Van dit bedrag worden de niveaus 1 tot en met 3 (zie figuur 1.1) 
door schoolbesturen gefinancierd. Het betreft dus ondersteuning geboden door de leerkracht 
(niveau 1), de leerkracht samen met de ib’er (niveau 2) en externe ondersteuning die niet via 
Unita’s loket gaat, bijvoorbeeld voor het inhuren van RT of de CED-Groep (niveau 3). Scholen leggen 
voor de besteding van dit geld verantwoording af aan Unita. 
Naast financiering van de basisondersteuning bekostigt Unita ook de zware externe ondersteuning 
(niveau 4 in figuur 1.1). Hiertoe bestaat een poule van deskundigen die op afroepbasis, al naar 
gelang de problematiek die zich bij een kind voordoet, ingezet kan worden. Het in stand houden van 
de poule en het bekostigen van deze experts bedraagt omgeslagen 72 euro per leerling, ongeacht of 
er een beroep op de experts wordt gedaan.  
Voor de volledigheid worden ook nog de uitgaven voor so en sbo (niveau 5 in figuur 1.1) per 
leerling in 2015 genoemd. Als het verwijzingspercentage naar het sbo onder de twee procent van 
het totaal aantal leerlingen in het werkgebied van een samenwerkingsverband blijft, dan neemt 
DUO de daarmee gemoeide kosten voor rekening. Het meerdere wordt bekostigd door het 
samenwerkingsverband; in het geval van Unita ging het in 2015 om 43 euro per leerling. Een 
verwijzing naar het so gaat gepaard met een werkelijke investering door Unita van € 56 per leerling 
(in dit bedrag is ook de zware zorg opgenomen). De restbedragen zijn voor overhead (€ 21) en 
reservevorming (€ 2). 
Als al deze bedragen in een soort balansvorm worden samengevat, dan ontstaat tabel 9.1. Hierbij is 
de eerder genoemde € 84 aan basisondersteuning niet terug te vinden. Gedurende boekjaar 2015 is 
dat bedrag verhoogd van € 63 naar € 84, over het jaar heen gemiddeld € 69. De kosten voor so 
lijken erg laag, maar dat komt omdat Unita dat halverwege het boekjaar is gaan financieren. De  
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kosten voor het voorkomen van thuiszitters waren begroot op twee euro per leerling, maar bleken 
in de praktijk beperkt tot een halve euro.  
 
Tabel 9.1 – ‘Balans’ Unita (bedragen in euro’s per leerling, boekjaar 2015) 

Inkomsten Uitgaven 

Lichte ondersteuningsmiddelen 157 Basisondersteuning  69 

  Overgangsmaatregel lgf 37 

Zware ondersteuningsmiddelen 143 So 56 

  Sbo (>2%) 43 

  Thuiszitters 0 

  Expertise mdo 72 

Schoolmaatschappelijk werk 3 Schoolmaatschappelijk werk 3 

  Overhead 21 

  Reservevorming  2 

Totaal 303 Totaal 303 

 
Op grond van de bedragen uit tabel 9.1 wordt duidelijk hoeveel het de schoolbesturen kost om het 
hybride model van Unita in stand te houden. Als schoolbesturen zelf al het geld voor de zware, 
externe ondersteuning zouden krijgen (hetgeen het geval is bij een zuiver schoolmodel), dan 
zouden ze niet de eerder genoemde € 121 per ingeschreven leerling ontvangen, maar dat bedrag 
vermeerderd zien met op z’n minst 72 euro (expertise mdo vervalt dan goeddeels) en mogelijk een 
stukje van de overheadkosten van Unita. Andere bedragen, voor bekostiging van so en sbo, blijven 
doorgaans de verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband evenals de thuiszitters. 
Anders gesteld: voor 72 euro per leerling hebben de schoolbesturen een (in de huidige situatie 
weliswaar verplichte) ‘verzekering’ afgesloten voor alle aanvragen die onder niveau 4 van de 
ondersteuningspiramide (figuur 1.1) vallen. Als de keuze voor een verdeelmodel vrij zou zijn voor 
schoolbestuurders, dan ligt hier een afweging: kiest het schoolbestuur – op basis van bijvoorbeeld 
beleidsvoornemens of de aard van zijn leerlingenpopulatie – voor zekerheid of voor risico? Als dat 
risico zich in de praktijk voordoet, kan daarmee op twee manieren omgegaan worden. Als scholen 
geld tekort komen, dan zou dat zowel zou kunnen leiden tot minder leerlingenzorg als tot het 
aanspreken van het reguliere onderwijsbudget. 
De bedoeling was aanvankelijk om eenzelfde overweging te schetsen maar dan vanuit het 
perspectief van een samenwerkingsverband. In geval van een zuiver schoolmodel komt het 
financiële risico op onverwacht grote vraag naar zware ondersteuning bij de schoolbesturen te 
liggen en niet bij het samenwerkingsverband. Aan de andere kant, in geval van een zuiver 
expertisemodel, zou er in principe helemaal geen budget door Unita naar de schoolbesturen 
overgemaakt worden en zouden schoolbestuurders voor elke ondersteuningsvraag, hoe eenvoudig 
ook, bij het samenwerkingsverband moeten aankloppen als ze de hulp gefinancierd willen krijgen. 
Unita zou dan niet meer aanvragen kunnen terugverwijzen naar de scholen, omdat zij hun 
basisondersteuning niet meer bekostigd zouden krijgen. Deze situatie zou in een ophoping van 
(goeddeels eenvoudige) zorgvragen kunnen resulteren, hetgeen geen recht zou doen aan de doelen 
van Passend Onderwijs: elk kind tijdig op een passende onderwijsplek zonder meer bureaucratie. 
Wel zouden Unita’s sturingsmogelijkheden toenemen: wie betaalt, bepaalt. In de huidige (hybride) 
constellatie is er niet zo zeer sprake van het betalen van de basisondersteuning door Unita, maar 
eerder van het doorsluizen van geld.  
Unita stelt dat de te realiseren ondersteuning leidend is en dat de financiën volgend zijn .In het 
algemeen kan gesteld worden dat een samenwerkingsverband geen (financiële) belangen heeft om 
voor het ene dan wel het andere verdeelmodel te kiezen. Dat is bij schoolbestuurders anders, 
omdat zij door strategisch te schakelen op basis van hun leerlingenpopulatie geld kunnen 
overhouden, dat zij vervolgens aan andere zaken zouden kunnen besteden. De basisondersteuning 
betreft immers geen geoormerkt geld. Samenwerkingsverbanden zouden ook geld kunnen 
overhouden (in het geval er minder dan begroot een beroep op ondersteuning wordt gedaan), maar  
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die kunnen hun reserves nauwelijks anders besteden dan aan leerlingenondersteuning. Met andere 
woorden: het gaat samenwerkingsverbanden eerder om de output (elke leerling op de juiste plek), 
dan om berekenend gedrag. Uiteraard dient ook een samenwerkingsverband een gezonde 
bedrijfsvoering te hebben en ook kan men een financieel risico lopen als er zich een toename van 
zware ondersteuning voordoet. 
 
Een tweede opvatting van efficiëntie betreft het percentage leerlinggebonden uitgaven (directe 
kosten) ten opzichte van alle kosten. Naarmate er meer overhead is, neemt dat percentage af. Van 
de werkelijke uitgaven van € 303 per leerling in 2015 komt 21 euro voor rekening van overhead. 
Hiervan worden bedrijfskosten betaald (salarissen van de directeur en management-assistent, 
kosten van de medewerkers van het loket, huur van werkplekken, bestuurskosten, et cetera). Nog 
eens twee euro per leerling wordt toegevoegd aan de reserves, maar die worden vermoedelijk 
aangehouden om financiële tegenvallers qua ondersteuningskosten op te vangen en derhalve 
leerlinggebonden gespendeerd. Dat zou betekenen dat Unita van de uitgaven circa zeven procent 
conform de jaarrekening over 2015 aan overhead kwijt is.  
 
  



 

 115/223 
 

 
 
 
9.3 Ervaren voor- en nadelen schoolmodel 

 
Op de volgende pagina’s worden achtereenvolgens de resultaten van de vijf respondentengroepen 
getoond en beschreven. Omdat de tekst in de grafieken beknot moet worden weergegeven, wordt in 
tabel 9.2 een uitgeschreven overzicht van alle voorgelegde plus- en minpunten van het schoolmodel 
gegeven. 
 
Tabel 9.2 – Voor- en nadelen schoolmodel  

Nr. Voordelen en nadelen  

Voordeel 1. Behoud van leerlingen in regulier onderwijs 

Voordeel 2. Focus op bestuur en school: bevordert autonomie en eigenaarschap, want bestuur beslist hoe gelden 
voor extra ondersteuning in passend onderwijs worden ingezet 

Voordeel 3. Simpel en transparant: gelden zijn gemakkelijk te verdelen naar het aantal leerlingen per 
bestuur/school 

Voordeel 4. Conform zorgplicht besturen: zelf verantwoordelijk voor de financiering van sbo en so voor de 
leerlingen van hun scholen 

Voordeel 5. Beloning zorggerichte, proactieve scholen/besturen die investeren in de basisondersteuning 

Voordeel 6. Gunstig voor besturen bij positieve verevening 

Voordeel 7. Prikkel om boven basisondersteuning uit te stijgen 

Nadeel 8. Vanwege ongunstige financiële gevolgen: te lang vasthouden van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften die vastlopen in regulier onderwijs en voor wie s(b)o meerwaarde zou hebben 

Nadeel 9. Risico voor bestuur: financiering is gebaseerd op gemiddeld aantal leerlingen met extra ondersteuning 
en dat kan tegenvallen 

Nadeel 10. Bestuur samenwerkingsverband heeft onderwijs-inhoudelijk weinig invloed, maar moet zich wel 
verantwoorden over door besturen gespendeerde middelen en de percentages sbo, so en thuiszitters 

Nadeel 11. Samenwerkingsverband wordt minder als partner van scholen gezien en dekkend netwerk voor 
Passend Onderwijs is moeilijker te realiseren 

Nadeel 12. Er wordt minder vaak inhoudelijk regionaal beleid ontwikkeld vanwege geringe solidariteit tussen 
besturen 

Nadeel 13. Ongunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio 

Nadeel 14. Scholen/besturen zijn zelf (zowel financieel als inhoudelijk) verantwoordelijk voor instandhouding en 
op orde hebben van expertise/ondersteuning die ze nodig hebben 

Nadeel 15. Passend Onderwijsgelden zijn niet geoormerkt, waardoor bijdrage van deze gelden aan Passend 
Onderwijs niet na te gaan is 

Nadeel 16. Strategisch (bedrijfseconomisch) gedrag: vanwege kosten van s(b)o-plaatsing leerling te lang houden 
binnen regulier basisonderwijs 
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INTERN BEGELEIDERS 
Het voordeel van het schoolmodel dat het breedst (94%) door ib’ers gedragen wordt, is de focus die 
dit verdeelmodel legt op het schoolbestuur en de school. Het bevordert de autonomie en het 
eigenaarschap, omdat het schoolbestuur beslist over de aanwending van de gelden. Een ander 
voordeel (gunstig voor schoolbesturen in geval van positieve verevening) wordt maar door de helft 
(50%) van deze respondentengroep als zodanig onderkend.  
Dat de Passend Onderwijsgelden niet geoormerkt zijn en daardoor de bijdrage van deze gelden aan 
Passend Onderwijs niet na te gaan is, wordt door de meeste (85%) ib’ers als nadeel beschouwd. Het 
lijkt ib’ers minder vaak (27%) te storen dat vanwege een geringe(re) solidariteit tussen 
schoolbesturen door dit verdeelmodel, er minder vaak inhoudelijk beleid op regionaal niveau 
wordt gemaakt.  
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SCHOOLDIRECTEUREN 
Schooldirecteuren zien de focus in het schoolmodel op scholen en hun besturen overwegend (86%) 
als voordeel. Het voordeel dat het schoolmodel gunstig uitpakt bij positieve verevening wordt door 
een minderheid (47%) gewaardeerd. Twee nadelen strijden om de meeste aanhang onder 
schooldirecteuren: het niet geoormerkt zijn van de gelden voor Passend Onderwijs (71%) en het 
risico dat bij het schoolbestuur komt te liggen door dit verdeelmodel (70%) doordat de financiering 
gebaseerd is op een gemiddeld aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, terwijl dat 
er in de praktijk wel eens een stuk meer zouden kunnen zijn. Dat schoolbesturen zowel financieel 
als inhoudelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het in stand houden en het op orde hebben van de 
benodigde expertise in het kader van Passend Onderwijs, wordt door de minste (39%) 
schooldirecteuren als nadeel gezien. 
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SCHOOLBESTUURDERS 
Alle (100%) schoolbestuurders zijn van mening dat het schoolmodel de focus legt bij 
schoolbesturen en scholen en dat dat als een voordeel gezien moet worden. De prikkel die van het 
schoolmodel uitgaat om boven de basisondersteuning uit te stijgen, wordt door weinig (13%) 
schoolbestuurders onderschreven evenals dat dit verdeelmodel gunstig zou zijn voor hun 
schoolbestuur bij positieve verevening (22%). 
Het nadeel dat het risico bij schoolbesturen komt te liggen, wordt ook als nadeel aangemerkt door 
twee derde (70%) van de schoolbestuurders. Veel andere nadelen worden door circa een kwart van 
de schoolbestuurders in de praktijk als zodanig ervaren.  
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TRAJECTBEGELEIDERS 
Als de grafiek aangaande de door trajectbegeleiders ervaren voor- en nadelen van het schoolmodel 
wordt beschouwd, dan kan geconcludeerd worden dat men meer nadelen ervan ziet dan voordelen. 
Het voordeel dat de meeste (64%) instemming ontmoet onder trajectbegeleiders, betreft het 
behoud van leerlingen in het reguliere onderwijs. Niemand ziet het als voordeel dat dit 
verdeelmodel gunstig uitwerkt voor schoolbesturen in geval van positieve verevening.  
Als nadeel dat het meest frequent (84%) wordt aangevinkt, geldt dat het in het schoolmodel 
moeilijker is een dekkend netwerk te realiseren, omdat het samenwerkingsverband in deze 
constellatie minder als partner van de scholen wordt gezien. Slechts een derde (33%) vindt het een 
nadeel dat het schoolmodel ongunstig voor scholen is als de school in een krimpregio staat. 
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UNITA-BESTUUR 
De Unita-bestuursleden onderschrijven enkele voordelen (focus op school(bestuur) en dat het 
simpel en transparant is; respectievelijk 80% en 83%) wel maar andere voordelen (gunstig voor 
schoolbesturen bij positieve verevening (20%), beloning voor proactieve schoolbesturen die 
investeren in de basisondersteuning (33%), het aansluiten van het schoolmodel bij de zorgplicht 
van de schoolbesturen (40%) of de prikkel die ervan uitgaat om boven de basisondersteuning uit te 
stijgen (40%)) juist niet.  
Hetzelfde geldt voor de nadelen: Unita-bestuursleden zijn het ermee eens dat het moeilijker te 
realiseren dekkend netwerk een nadeel van het schoolmodel is (100%), maar ontkennen dat het 
verantwoordelijk zijn van schoolbesturen voor het op peil houden van de deskundigheid bij de 
zware ondersteuning nadelig zou zijn (20%). Ook zien zijn het gevaar voor schoolbesturen in 
krimpregio’s niet als nadeel (20%). 
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Voordeel 1: Behoud van leerlingen in regulier … 
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9.4  Ervaren voor- en nadelen expertisemodel 

 
Tabel 9.3 bevat de tekst van de voor- en nadelen die aan respondenten via de online vragenlijst zijn 
voorgelegd. 
 
Tabel 9.3 – Voor- en nadelen expertisemodel  

Nr. Voordelen en nadelen  

Voordeel 17. Bij handelingsverlegenheid kan school ondersteuning aanvragen bij samenwerkingsverband. De 
ondersteuning wordt snel in gang gezet en uitgevoerd door competente deskundigen 

Voordeel 18. Dekkend aanbod en budget beschikbaar voor leerlingen die extra externe ondersteuning in regulier 
onderwijs nodig hebben 

Voordeel 19. Ondersteuningsmiddelen worden vraaggericht omgezet in diensten aan scholen 

Voordeel 20. Gunstig voor samenwerkingsverband bij positieve verevening; voor scholen neutraal 

Voordeel 21. Gunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio 

Voordeel 22. Leerling staat centraal: wat heeft deze leerling nodig om zich met plezier optimaal te ontwikkelen op 
school? En wat hebben zijn leerkracht(en), ib’er en ouders nodig om hem/haar te ondersteunen? 

Voordeel 23. Hoe meer ondersteuning nodig is (bovenop basis- en lichte ondersteuning op niveau 1, 2 en 3), des te 
meer school krijgt toegekend in onderwijsarrangement 

Voordeel 24. Passend Onderwijs voor hele samenwerkingsverband gefinancierd uit gezamenlijke middelen 
(solidariteit i.p.v. ‘ieder voor zich’) 

Voordeel 25. Samenwerkingsverband kan eraan bijdragen dat gelden Passend Onderwijs terecht komen bij leerlingen 
waarvoor ze bedoeld zijn 

Voordeel 26. Gunstig voor kleine besturen die onvoldoende middelen hebben om tussenvoorzieningen op te zetten 

Voordeel 27. Expertise sbo en so blijft behouden voor samenwerkingsverband 

Voordeel 28. Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor selectie, kwaliteit, competentie, nascholing en 
financiering van onafhankelijke deskundigen die handelen in belang van leerling 

Voordeel 29. Deskundigen van samenwerkingsverband ondersteunen scholen bij zoeken naar passende jeugdhulp 
voor kind en ouders (jeugdhulparrangement) 

Voordeel 30. Nieuwe voorzieningen snel te regelen: gelden kunnen gebundeld worden om bestuurs-overstijgende 
tussenvoorziening op te zetten 

Nadeel 31. Toekenning van arrangement vergt dat aangevraagde ondersteuning basisondersteuning overstijgt 
(niveau 1, 2 en 3); dit kan lastig te bepalen zijn en tot meningsverschillen met aanvragende school leiden 

Nadeel 32. Aanbod creëert vraag; bijvoorbeeld scholen hebben liever meer handen in de klas en kleinere klassen 
dan een deskundige die hen adviezen komt geven 

Nadeel 33. Aanbod sluit mogelijk niet goed aan op vraag vanuit praktijk 

Nadeel 34. Prikkel om zwaarder te indiceren (aandikken door school van problemen en onderwijsbehoeften van 
leerling) om daarmee aan te tonen dat aangevraagde ondersteuning niveaus 1, 2 en 3 overstijgt 

Nadeel 35. Nieuwe voorzieningen niet snel geregeld 

Nadeel 36. Ouders kunnen deskundige van schoolbestuur ervaren als ‘niet-onafhankelijke deskundige die zich inzet 
voor de belangen van hun kind’; hij/zij wordt immers door het bestuur van de school betaald (gevoelde 
belangenverstrengeling) 

Nadeel 37. Leegstand van plaatsen: (s(b)o-plaatsen worden ingekocht / gereserveerd, maar er wordt niet altijd ook 
gebruik van gemaakt 

Nadeel 38. Scholen/besturen kunnen niet kiezen uit in te zetten deskundigen en kunnen dit ervaren als ‘verplichte 
winkelnering’ 

Nadeel 39. Geen prikkel om boven basisondersteuning uit te stijgen 

Nadeel 40. Financieel risico voor samenwerkingsverband bij onverwacht grote vraag om zware ondersteuning 
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INTERN BEGELEIDERS 
Een minderheid (33%) van de ib’ers ziet het expertisemodel als voordelig voor kleine besturen. De 
door veel ib’ers ervaren voordelen van dit verdeelmodel betreffen de volgende: 
 bij handelingsverlegenheid kan een school ondersteuning aanvragen bij het samen-

werkingsverband, die vervolgens snel en deskundig kan worden ingezet (94%); 
 de leerling staat centraal: er wordt nagegaan wat deze leerling nodig heeft om zich met 

plezier op school te ontwikkelen en wat zijn leerkracht(en), ib’er en ouders nodig hebben om 
hem te ondersteunen (94%); 

 Passend Onderwijsgelden komen dáár terecht waar het hoort (88%); 
 als er meer ondersteuning nodig is, stijgt de omvang van het toegekende arrangement 

navenant (87%). 
Nadeel vanuit de literatuur, dat er leegstand van ingekochte s(b)o-plaatsen zou zijn of dat nieuwe 
voorzieningen niet snel geregeld kunnen worden, wordt door slechts weinigen (20-25%) gedeeld. 
Aanbod zou overigens wel eens vraag kunnen creëren (85%), terwijl er vanuit het expertisemodel 
ook een prikkel kan uitgaan om zwaarder te indiceren (64%).  
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SCHOOLDIRECTEUREN 
Schooldirecteuren lijken een vrij genuanceerd beeld van het expertisemodel te hebben, getuige de 
bevinding dat zij zowel vele sterke als zwakke punten aangevinkt hebben. Dat er bij handelings-
verlegenheid op school ondersteuning aangevraagd kan worden bij het samenwerkingsverband, 
wordt door 91% als positief beoordeeld. Zij zien echter het voordeel voor het samen-
werkingsverband in geval van positieve verevening of voor scholen in krimpregio’s niet zo (42%).  
In hun ervaring is het geen nadelige consequentie van het expertisemodel dat nieuwe 
voorzieningen niet snel geregeld zouden kunnen worden (6%). Volgens de grootste (67%) groep 
schooldirecteuren is het een nadeel dat de scheidslijn tussen basisondersteuning en zware 
ondersteuning niet zo scherp te trekken is en daardoor discussie oproept.  
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SCHOOLBESTUURDERS 
Uit onderstaande figuur wordt duidelijk dat schoolbestuurders overwegend licht positief tegenover 
expertisemodel staan: ze ervaren veelal wel voordelen maar minder nadelen. Zoals te verwachten 
wordt het dekkende aanbod met instemming als voordeel begroet (90%). Het resultaat dat 
schoolbestuurders de onderlinge solidariteit bijna het minst frequent (38%) als voordeel 
aandragen, kan saillant genoemd worden. Het meest frequent (63%) wordt als nadeel aangeduid 
dat aanbod in dit verdeelmodel vraag creëert. 
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TRAJECTBEGELEIDERS 
Unaniem (100%) beoordelen trajectbegeleiders het als winst van het expertisemodel dat er een 
dekkend aanbod en bijbehorend budget beschikbaar is om waar nodig extra externe ondersteuning 
in het reguliere onderwijs te kunnen bieden. Evenzeer is men het met elkaar eens dat leegstand van 
ingekochte s(b)o-plaatsen geen nadeel van dit financiële verdeelmodel is. Het voordeel voor 
samenwerkingsverbanden bij positieve verevening wordt door een minderheid (46%) van de 
trajectbegeleiders zo ervaren. De in hoofdstuk 3 als nadeel geformuleerde aanzuigende werking 
van het expertisemodel wordt door 79% inderdaad als nadeel beleefd. 
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UNITA-BESTUUR 
De bestuursleden van Unita zijn overwegend positief gestemd over de voordelen van het 
expertisemodel en tillen aan de meeste opgesomde nadelen niet zo zwaar. De minst gedragen 
voordelen zijn de gunstigheid van dit model in geval van positieve verevening of in een krimpregio 
voor respectievelijk samenwerkingsverbanden en scholen (beide 33%). Als nadelen dragen de 
meeste bestuursleden enerzijds aan dat scholen en schoolbesturen bij deze manier van organiseren 
en financieren niet zelf kunnen kiezen uit in te zetten deskundigen, hetgeen als ‘gedwongen 
winkelnering’ ervaren kan worden (83%) en anderzijds dat er een prikkel is om zwaarder te 
indiceren (80%).  
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9.5 Ervaren voor- en nadelen leerlingmodel 

 
De volledige vraagteksten van de plus- en minpunten van het leerlingmodel staan vermeld in tabel 
9.4. 
 
Tabel 9.4 – Voor- en nadelen leerlingmodel  

Nr. Voordelen en nadelen  

Voordeel 41. Objectivering/kwantificering behoeften van ‘zorgleerlingen’: met HandelingsGericht Diagnosticeren 
(van analyse  doelen leerling, onderwijs en opvoeding  behoeften leerling, leerkracht, ib’er, ouders 
 arrangement) en hieraan ‘ondersteuning in natura = expertise’ op maat koppelen 

Voordeel 42. Er wordt alleen maar geld op niveau 3, 4 en 5 ingezet als dit echt nodig is 

Voordeel 43. Differentiatie naar bedragen is mogelijk: hoe meer ondersteuning nodig is om een bepaald 
onderwijsdoel te behalen, des te zwaarder arrangement 

Voordeel 44. Onafhankelijk van demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld krimpregio) 

Nadeel 45. Prikkel om zwakke leerlingen als zo zwaar mogelijk te indiceren (meer geld) dan wel al te gemakkelijk 
te verwijzen naar speciaal (basis)onderwijs 

Nadeel 46. Koppeling van geld aan ondersteuningsvraag is niet eenvoudig 

Nadeel 47. Decentralisering van bureaucratisering (administratiedruk neemt op lager niveau toe) 

Nadeel 48. Kans op ad hoc werken (en niet op basis van beleidsvorming) 

Nadeel 49. Schaarste vanwege lumpsumfinanciering van basisondersteuning 

Nadeel 50. Open eind financiering 

Nadeel 51. Invullen van Groeidocument is vereist door samenwerkingsverband; dit is administratieve last voor 
ib’er, leerkracht en ouders 

 
INTERN BEGELEIDERS 
Het leerlingmodel lijkt eerder positief dan negatief beschouwd te worden, afgaande op 
onderstaande figuur. De objectivering en kwantificering van de behoeften van ‘zorgleerlingen’ met 
de daaraan op maat te koppelen ondersteuning wordt door het gros (88%) van de ib’ers als 
waardevol gezien. Dit geldt ook voor de differentiatie naar geldbedragen: hoe meer ondersteuning 
nodig, des te zwaarder het toegekende arrangement. Overigens wordt de koppeling van geld aan de 
ondersteuningsvraag door 77% als nadeel van dit verdeelmodel gezien. Het nadeel van de 
schaarste vanwege de lumpsumfinanciering van de basisondersteuning valt in de praktijk nog wel 
mee volgens ib’ers (31%). 
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SCHOOLDIRECTEUREN 
In grote lijnen ervaren schooldirecteuren in meerderheid dezelfde voor- en nadelen als ib’ers dat 
doen. Aanvullend valt de instemming (67%) met de open eind financiering als nadeel van het 
leerlingmodel op.  
 

 
 
SCHOOLBESTUURDERS 
De groep schoolbestuurders ziet het meest frequent (90%) als voordeel van het leerlingmodel dat 
meer benodigde ondersteuning een zwaarder arrangement impliceert. Dat dit verdeelmodel 
volgens de literatuur (zie hoofdstuk 3) onafhankelijk functioneert van demografische 
ontwikkelingen, wordt door minder dan de helft (43%) van de schoolbestuurders als voordeel 
omarmd.  
Als breed (86%) gedragen nadeel wordt door hen genoemd de decentralisering van de 
bureaucratisering, waardoor de administratiedruk op lager niveau toeneemt. Men ziet nauwelijks 
(11%) eventuele schaarste als gevolg van de lumpsumfinanciering van de basisondersteuning 
ontstaan als nadelig effect van het leerlingmodel. 
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TRAJECTBEGELEIDERS 
De trajectbegeleiders vinden in groten getale (77%) dat het alleen maar inzetten van geld voor 
ondersteuning op niveau 3, 4 of 5 (zie figuur 1.1) als dat echt nodig is, een merite van het 
leerlingmodel. Op een paar trajectbegeleiders na is deze hele groep professionals (91%) van 
mening  
dat het verplicht invullen van het Groeidocument een administratieve last inhoudt voor ib’ers, 
leerkrachten en ouders.  
 

 
  
UNITA-BESTUUR 
Bestuursleden van Unita vinden in meerderheid (86%) het gericht inzetten van 
ondersteuningsgelden als ook het kunnen differentiëren naar bedragen (88%) voordelen van het 
leerlingmodel. De onafhankelijkheid van demografische ontwikkelingen spreekt hen minder (33%) 
als voordeel aan. 
Schaarste vanwege lumpsumfinanciering van de basisondersteuning en decentralisering van de 
bureaucratisering zijn minder nadelig (beide 40%) dan de open eind financiering (86%). 
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9.6 Meningen over Unita’s hybride verdeelmodel 

 
Onderstaand worden de meningen weergegeven over de unieke combinatie van de drie financiële 
verdeelmodellen (schoolmodel, expertisemodel en leerlingmodel) van samenwerkingsverband 
Unita, zoals de vijf respondentengroepen die uitten. Hierbij wordt in herinnering geroepen, dat 
degenen die zichzelf diskwalificeerden om uitspraken te doen over Unita’s verdeelmodel (zie § 9.1) 
ook geen evaluatieve oordelen hoefden te geven, hetgeen de itemrespons voor met name ib’ers en 
in iets mindere mate voor trajectbegeleiders gedrukt heeft. 
  
INTERN BEGELEIDERS 
Aan ib’ers die aangaven op z’n minst enig zicht te 
hebben op de verdeling van de Passend Onderwijs-
gelden door Unita, is de vraag voorgelegd of zij 
Unita’s hybride verdeelmodel, gelet op de 
doelstelling van Passend Onderwijs, als het ideale 
verdeelmodel beschouwen. De ruime meerderheid 
(88%) van degenen geeft aan, dat dat inderdaad het 
geval is. Eén op de vijf (20%) ib’ers kan dit niet 
beoordelen. De andere twee items die in dit kader 
door hen beantwoord zijn, bevestigen dit positieve 
beeld in grote lijnen. Zo vinden iets méér ib’ers dat 
het verdeelmodel met het oog op de toekomst (zeg: 
2020) niet zou moeten veranderen dan ib’ers die 
wel graag een toekomstige verandering zouden 
willen zien. Overigens is het aantal respondenten bij 
dit item wel heel erg klein geworden (n=5). Verder 
geven twee op de vijf (39%) ib’ers te kennen dat de 
huidige mix prima is en geen verschuiving naar een 
specifiek verdeelmodel behoeft. Anderen kiezen 
voor een groter accent op het leerlingmodel (28%).  
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SCHOOLDIRECTEUREN  

Ongeveer driekwart van de schooldirecteuren heeft 
de items van deze paragraaf onder ogen gekregen 
(zie § 9.1). Het beeld dat uit de beantwoording door 
hen naar voren komt, is niet eenduidig. Zo ziet 
driekwart van deze respondenten het hybride 
model zoals Unita dat hanteert als ideaal om bij te 
dragen aan het bereiken van de doelstellingen van 
Passend Onderwijs. Desondanks vindt bijna de helft 
(47%) dat het toegepaste verdeelmodel met het oog 
op de toekomst zou moeten veranderen. Dáár 
tegenover staat dan weer dat bijna twee derde 
(62%) van de schooldirecteuren het liefst een 
verschuiving in de richting van één van de (zuivere) 
modellen zou zijn, waarbij het schoolmodel en het 

expertisemodel licht favoriet zijn. Ruim een derde 
(38%) van de schooldirecteuren is akkoord met de 
huidige combinatie van de verdeelmodellen.  

             
 
SCHOOLBESTUURDERS  

 
Ook al hadden alle tien schoolbestuurders die 
deelnamen aan dit evaluatie-onderzoek zicht op 
Unita’s hybride verdeelmodel (zie § 9.1), toch geven 
twee (20%) van hen aan het antwoord op de vraag 
of dat financiële model het ideale is om Passend 
Onderwijs mee te faciliteren, schuldig te blijven. 
Zeven van de acht (88%) overgebleven school-
bestuurders zijn overtuigd van de waarde van het 
door dit samenwerkingsverband gehanteerde 
verdeelmodel voor de gelden voor Passend 
Onderwijs.  
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De helft (50%) van de schooldirecteuren durft zich niet uit te spreken over de 
toekomstbestendigheid van het hybride verdeelmodel. De anderen zijn verdeeld in hun mening: 
iets vaker zou dat toegejuicht worden dan dat het afgeraden zou worden. Geen van de 
schooldirecteuren wenst het leerlingmodel terug. Als er een accent verlegd zou moeten worden, 
dan heeft het schoolmodel net een streepje voor ten opzichte van het expertisemodel, maar nog 
vaker (50%) wordt de huidige mix van verdeelmodellen goed bevonden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAJECTBEGELEIDERS 
 
 
Zoals in § 9.1 vermeld, heeft iets meer dan de helft 
van de trajectbegeleiders de kans gehad onderhavige 
items te beantwoorden. Van deze subgroep 
beschouwt het gros (91%) de combinatie van de drie 
verdeelmodellen zoals die in de Hilversumse regio 
gezien wordt, als ideaal om Passend Onderwijs te 
realiseren.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geen (0%) van de trajectbegeleiders stelt voor het 
verdeelmodel te veranderen om het klaar te maken 
voor de toekomst. Ook hier is het aantal 
respondenten erg klein geworden, omdat een kwart 
(26%) het verdeelmodel weliswaar kent, maar dit 
specifieke item toch niet kan beantwoorden. 
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In lijn met de voorgaande twee resultaten vinden vier op de vijf (79%) trajectbegeleiders dat de 
samenstelling van de mix van verdeelmodellen niet gewijzigd hoeft te worden. De anderen (21%) 
zouden graag een verschuiving zien in de richting van één van de drie verdeelmodellen, maar 
verschillen in mening welk model dat dan zou moeten zijn.  
 

 
 
UNITA-BESTUUR 
De bestuursleden vinden in meerderheid (75%) dat het hybride verdeelmodel de beste financiële 
voorwaarde is om Passend Onderwijs in praktijk te brengen. Toch oordeelt twee derde (63%) van 
de bestuursleden dat het verdeelmodel, gelet op de toekomst, aan verandering onderhevig zou 
moeten zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een kwart (25%) van de bestuursleden van 
samenwerkingsverband Unita laat de huidige mix 
van verdeelmodellen het liefst intact, maar de helft 
(50%) zou graag een groter aandeel weggelegd zien 
voor het schoolmodel om de zware, extra onder-
steuning voor leerlingen die dat nodig hebben te 
financieren.  
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9.7 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Omdat ib’ers in de online vragenlijst in meerderheid aangeven onvoldoende zicht te hebben op het 
financiële verdeelmodel van Unita, hetgeen ook de aanwezigen bevestigen, is deze rubriek niet 
besproken tijdens het groepsgesprek met hen. 
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Het Arrangement Plus wordt niet altijd als transparant ervaren; als een leerling dat toegekend 
krijgt, moet de school de helft daarvan zelf betalen. Dat legt een financieel risico bij de school neer.  
De door de gespreksleiders uitgelegde tegenstrijdigheid in de kwantitatieve onderzoeksresultaten 
betreffende enerzijds het hybride verdeelmodel als ideaal te beschouwen en anderzijds toch een 
gewenste accentverlegging naar een ander model, is volgens de deelnemers een schijnbare 
tegenstelling en moet als volgt uitgelegd worden. Unita’s huidige verdeelmodel is met het oog op 
Passend Onderwijs het meest ideale, maar als het zou moeten veranderen (hoewel de vraagstelling 
was: wat wil de respondent?), dan liever meer opschuiven naar met name het schoolmodel. Dit zou 
dus een secondbest-optie zijn. 
Sprekend over de als matig gekwalificeerde toekomstbestendigheid van het hybride verdeelmodel 
geven de deelnemers te kennen dat scholen steeds meer zelf doen, met name omdat het niveau en 
de vaardigheden van ib’ers gestegen zijn. Ambulant begeleiders hebben daardoor relatief minder 
toegevoegde waarde, terwijl die wel op het budget drukken. Dit wordt door sommigen ervaren als 
verplichte winkelnering; er wordt geopperd het bijbehorende geld liever zelf ontvangen te hebben. 
Schooldirecteuren zouden wel willen weten hoe dit in het veld ervaren wordt en verzoeken om een 
evaluatie. 
Strategisch gedrag – in de zin van het zo presenteren van de ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen of leerkrachten om er als school(bestuur) financieel zo weinig mogelijk 
verantwoordelijkheid te dragen – wordt in eerste instantie niet herkend: schooldirecteuren gaan 
voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Doorpratend blijkt echter meer op kleine 
schaal sprake van berekenend gedrag. Zo wordt een zorgvraag wel eens wat zwaarder aangezet of 
een ib’er aangespoord zich wat meer handelingsverlegen voor te doen dan zij in werkelijkheid is, 
om maar een arrangement los te krijgen. Strategisch gedrag rond de teldatum van 1 oktober vindt 
soms plaats. Schooldirecteuren leggen ouders bij voorkeur uit waarom hun kind niet op de beste 
plek is op hun school, bijvoorbeeld gelet op de populatie leerlingen die al geplaatst is.  
Een ander voorbeeld van oneigenlijk gebruik van de middelen voor Passend Onderwijs is dat het 
geld, dat immers niet geoormerkt is, ook wel ingezet wordt voor andere zaken dan 
leerlingenondersteuning. Unita mag hierop wel alert blijven, vindt men. 
Er ontstaat een (financieel) probleem als een bepaalde school de reputatie krijgt goed te zijn met 
een bepaalde categorie (zorg)leerlingen. Dit heeft dan een aanzuigende werking, waar geen 
financiële middelen tegenover staan.  
 
SCHOOLBESTUURDERS  
Als de beide schoolbestuurders gevraagd wordt hoe zij de discrepantie tussen enerzijds het hybride 
model als ideaal verdeelmodel en anderzijds een gewenste verschuiving richting vooral 
schoolmodel, verklaren zij die uit een verschil tussen feitelijkheid en voorkeur. Eén van hen merkt 
op dat de vraag nogal vrijblijvend gesteld is: meer geld erbij voor de schoolbesturen is dan wel 
prettig voor hen, maar daar staat dan ook een plicht tegenover en daarnaar is niet gevraagd.  
Dat veel respondenten, ook relatief veel van hun eigen respondentengroep, aangeven dat het 
hybride verdeelmodel met het oog op de toekomst wel veranderd zou moeten worden, lijken de 
beide aanwezigen nogal voorbarig te vinden. Zij zien een eventuele verandering (in de verhouding 
tussen de elementen) van het huidige verdeelmodel sterk gekoppeld aan en afhankelijk van de 
doelen die voor in de nieuwe planperiode (2018-2022) leidraad zijn.  
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Het is jammer dat binnen het huidige verdeelmodel een plaats is ingeruimd voor het leerlingmodel. 
Dit aspect nodigt strategisch gedrag uit. Als het nu alleen zou gaan om een ‘noodwetje’, dan is het 
niet zo bezwaarlijk, maar het lijkt soms gebruikt te worden om scholen te behagen. Op dit aspect 
heeft het ALV zijn toezichthoudende taak verzaakt, is de mening van de deelnemers. Het 
expertisemodel verkleint de mogelijkheid tot strategisch gedrag, omdat scholen binnen dat 
verdeelmodel geen geld krijgen maar zorg in natura; er is een actievere rol van de school nodig. Het 
schoolmodel lokt weer eerder strategisch gedrag uit in het ten onrechte niet verwijzen van 
leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs, omdat dat scholen geld zou gaan kosten. Zolang een 
kind op een reguliere school kan blijven, is dat in orde, maar als de passende plek om financiële 
redenen niet wordt aangereikt, dan is dat bedenkelijk.  
 
TRAJECTBEGELEIDERS  
Trajectbegeleiders weten niet altijd hoe bij schoolbesturen geld ‘los te peuteren’ voor extra 
ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Dat de Passend Onderwijsgelden niet 
geoormerkte financiën betreft, maakt het er niet gemakkelijker op. 
Trajectbegeleiders zien het hybride verdeelmodel als ideaal, ook al omdat zij zelf daarvan deel 
uitmaken (tenminste wat het expertisemodeldeel betreft). Wel vragen enkelen zich af of scholen en 
schoolbesturen er wel zo blij mee zijn (in vergelijking met een zuiver schoolmodel).  
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9.8 Synthese 

 
Om de voor- en nadelen van de drie verdeelmodellen, zoals die worden aangegeven door de vijf 
respondentengroepen, te analyseren, is een gemiddelde berekend over de percentages waarmee de 
voordelen per respondentengroep en per verdeelmodel genoemd zijn en idem voor de nadelen. 
Hierbij is dus rekening gehouden met het aantal voorgedrukte plus- en minpunten van elk 
verdeelmodel. Daarnaast zijn de percentages per voor- of nadeel over alle vijf 
respondentengroepen gesommeerd om een indruk te krijgen van welke aspecten door ‘het veld’ 
sterk beleefd worden en welke minder. Bijlage IV geeft hiervan een overzicht in detail. 
 
Voor- en nadelen schoolmodel 
Uit tabel 9.5 is af te leiden dat de groep ib’ers gemiddeld precies even veel voordelen ziet van het 
schoolmodel als schooldirecteuren, terwijl trajectbegeleiders door de bank genomen minder op 
hebben met dit verdeelmodel. Qua ervaren nadelen staan de trajectbegeleiders en het Unita-
bestuur bovenaan, terwijl schoolbestuurders gemiddeld genomen de minste nadelen van het 
schoolmodel ervaren. Plus- en minpunten van het schoolmodel tegen elkaar afzettend, blijken 
ib’ers, schooldirecteuren en vooral schoolbestuurders meer voordelen dan nadelen van het 
schoolmodel te ervaren; voor trajectbegeleiders en het Unita-bestuur geldt dat andersom. 
Als meer in detail gekeken wordt welke aspect het meest frequent door de vijf 
respondentengroepen gezamenlijk als kracht wordt beschouwd, dan blijkt dat de focus op het 
schoolbestuur en de school te zijn (voordeel 2, zie tabel 9.2), gevolgd door het simpel en 
transparant zijn van dit verdeelmodel (voordeel 3). Als breedst gedragen nadelen gelden dat bij dit 
verdeelmodel de Passend Onderwijsgelden niet geoormerkt zijn (nadeel 15) en dat het risico bij het 
schoolbestuur komt te liggen (nadeel 9). 
 
Tabel 9.5 – Voor- en nadelen schoolmodel (gemiddeld percentage) 

 Intern 
begeleiders 

School-
directeuren 

School-
bestuurders 

Traject-
begeleiders 

Unita- 
bestuur 

Voordelen 66,9 66,9 55,9 38,0 47,6 

Nadelen 54,7 57,4 36,4 67,1 67,0 

 
Voor- en nadelen expertisemodel 
Tabel 9.6 laat zien dat alle vijf respondenten groepen gemiddeld genomen meer voordelen dan 
nadelen ervaren van het expertisemodel. Schoolbestuurders zien relatief gezien zowel de minste 
voor- als nadelen. Voor het overige ontlopen de gemiddelde percentages waarmee sterkten en 
zwakten van dit verdeelmodel genoemd worden, elkaar niet zoveel. De schoolbestuurders bekleden 
enigszins een uitzonderingspositie. 
De twee voordelen die over alle vijf respondentengroepen beschouwd het meest aangevinkt zijn, 
betreffen de mogelijkheid bij het expertisemodel in het geval van handelingsverlegenheid 
competente ondersteuning aan te vragen bij het samenwerkingsverband (voordeel 17, zie tabel 
9.3) en het dekkend aanbod dat georganiseerd en gefinancierd is vanuit het 
samenwerkingsverband (voordeel 18). Dat het aanbod vraag creëert (nadeel 32), is vooral nadelig. 
 
Tabel 9.6 – Voor- en nadelen expertisemodel (gemiddeld percentage) 

 Intern 
begeleiders 

School-
directeuren 

School-
bestuurders 

Traject-
begeleiders 

Unita- 
bestuur 

Voordelen 68,9 75,0 61,9 72,6 70,0 

Nadelen 47,0 40,4 31,8 41,8 48,7 
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Voor- en nadelen leerlingmodel 
De grootst gemene deler qua voordelen van het leerlingmodel is voordeel 43 (zie tabel 9.4): 
differentiatie naar bedragen is mogelijk: hoe meer ondersteuning nodig is om een bepaald 
onderwijsdoel te behalen, des te zwaarder het arrangement. Het meest aangevinkte nadeel (nr. 46) 
hangt daarmee samen, omdat het in de praktijk moeilijk is een bepaald geldbedrag te koppelen aan 
een bepaalde ondersteuningsvraag. 
 
Over het algemeen worden, getuige tabel 9.7, de voordelen van het leerlingmodel gemiddeld 
genomen door alle respondentengroepen vaker genoemd dat de nadelen. Vooral voor 
schoolbestuurders en trajectbegeleiders slaat de balans (getalsmatig) naar de voordelen door. De 
voordelen laten weinig van elkaar afwijkende gemiddelde percentages zien; de verschillen tussen 
respondentengroepen zijn bij de nadelen groter, vooral tussen trajectbegeleiders en 
schoolbestuurders enerzijds en het Unita-bestuur anderzijds.  
 
Tabel 9.7 – Voor- en nadelen leerlingmodel (gemiddeld percentage) 

 Intern  
begeleiders 

School-
directeuren 

School-
bestuurders 

Traject-
begeleiders 

Unita- 
bestuur 

Voordelen 77,8 68,3 67,5 68,8 69,5 

Nadelen 51,1 56,1 39,6 36,7 60,4 

 
Evaluatie hybride verdeelmodel 
Als bovenstaande drie tabellen in samenhang met elkaar geanalyseerd worden, dan ontstaat tabel 
9.8. Hierin zijn de percentages voor- respectievelijk nadelen van alle vijf respondentengroepen 
opgeteld per financieel verdeelmodel. Dit levert tamelijk ‘grijze’ cijfers op, omdat het 
abstractieniveau hoog is. De resultaten moeten met de nodige reserve geïnterpreteerd worden.  
 
Tabel 9.8 – Voor- en nadelen drie verdeelmodellen (gesommeerd percentage over respondentengroepen) 

 Schoolmodel  Expertisemodel  Leerlingmodel  

Voordelen 275 348 352 

Nadelen 283 210 244 

 
Uit tabel 9.8 is te concluderen dat over alle vijf respondentengroepen bekeken, het schoolmodel 
minder favoriet (in de zin van minder gepercipieerde voordelen en meer ervaren nadelen) is dan de 
beide andere verdeelmodellen. Omdat het gesommeerde percentage van de voordelen van het 
expertisemodel vrijwel gelijk is aan dat van het leerlingmodel, geeft het iets minder voorkomen van 
nadelen bij het expertisemodel dit model een lichte voorsprong op het leerlingmodel (zie ook 
hoofdstuk 11 voor enkele nuancerende opmerkingen hierover). 
 
In de ruimte voor losse opmerkingen komt meerdere keren terug dat bij het schoolmodel scholen 
niet in staat zullen blijken te zijn het niveau van expertise overeind te houden zoals dat nu bij het 
samenwerkingsverband wel gebeurt. Verder herbergt het schoolmodel het risico dat gelden voor 
Passend Onderwijs niet aan ondersteuning wordt gespendeerd, omdat het geen geoormerkte 
financiën zijn.  
Het expertisemodel krijgt van enkele respondenten de ‘waarschuwing’ mee transparant te zijn en 
aan te sluiten bij de behoeften van het veld. 
 
In het voorgaande van deze paragraaf is een soort sterkte/zwakte-analyse verricht aangaande de 
drie verdeelmodellen afzonderlijk. In de praktijk functioneert bij Unita echter een hybride model, 
waarin in een bepaalde onderlinge verhouding alle drie verdeelmodellen vertegenwoordigd zijn 
(zie § 3.5).  
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Uit onderstaande figuur wordt duidelijk dat alle respondentengroepen Unita’s hybride 
verdeelmodel als het ideale verdeelmodel zien, gerelateerd aan de doelstelling van Passend 
Onderwijs. Opvallend is dat het Unita-bestuur hierop relatief laag scoort (samen met de groep 
schooldirecteuren).  
Schoolbestuurders en het Unita-bestuur zien vaker een noodzaak Unita’s verdeelmodel te 
veranderen met het oog op de toekomst dan ib’ers en schooldirecteuren, terwijl geen van de 
trajectbegeleiders dit nodig acht.  
 

 
 
Gevraagd naar een gewenste, andere verhouding van de verdeelmodellen binnen het hybride model 
van Unita, kan voor de vijf respondentengroepen de volgende figuur opgesteld worden. Hierin 
wordt inzichtelijk dat vooral de trajectbegeleiders en in mindere mate ook de schoolbestuurders 
niets aan het huidige hybride verdeelmodel willen veranderen. Het is met name het Unita-bestuur 
zelf dat het model op de schop wil nemen, ten gunste van het schoolmodel. In tegenstelling tot 
schoolbestuurders wil een relatief groot aandeel van de ib’ers meer in de richting van het 
leerlingmodel opschuiven wat betreft de verdeling van de ondersteuningsgelden. Ook een 
opschuiven in de richting van het expertisemodel komt soms voor.  
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10 Algemene oordelen 

 
10.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt een serie algemene oordelen van de diverse respondentengroepen 
gepresenteerd. In § 10.2 komen enkele opvattingen over Passend Onderwijs aan de orde, terwijl § 
10.3 in het teken staat van samenwerkingsverband Unita. Paragraaf 10.4 brengt beide 
onderwerpen samen en gaat over hoe de respondentengroepen de rol van samenwerkingsverband 
Unita zien in het realiseren van Passend Onderwijs. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek 
komen aan bod in § 10.5, zoals gebruikelijk gevolgd door een korte synthese (§ 10.6). 
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n = 49 

 

 

 

10.2 Meningen over Passend Onderwijs  

 
INTERN BEGELEIDERS  
Volgens driekwart (73%) van de ib’ers worden tlv’s ‘altijd’ door twee deskundigen beoordeeld. De 
meeste (22%) anderen rest denken dat dat ‘meestal’ gebeurt. Een kwart van het totaal aantal 
responderende ib’ers kon deze vraag niet beantwoorden.  
Het gros van de ib’ers is gematigd positief over het aandeel van de door Unita toegekende 
onderwijs(jeugdhulp)arrangementen: 73% zegt dat die één van de onderdelen zijn voor de 
realisering van Passend Onderwijs; ruim één op de vijf (22%) ib’ers ziet de o(j)a’s als essentieel 
voor Passend Onderwijs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als ib’ers om een mening gevraagd wordt over 
hoe Passend Onderwijs binnen het werkgebied 
van Unita vorm krijgt, dan wordt dit door de 
meesten (81%) als positief aangemerkt, waarbij 
29% Passend Onderwijs zonder meer een 
verbetering noemt, terwijl 52% op onderdelen 
winst ziet. Veertien procent van de ib’ers is het 
om het even.  
 
 

 
 
 
Gevraagd naar de mate van ervaren solidariteit 
tussen scholen en schoolbesturen onderling valt op 
dat sommige ib’ers erg lage rapportcijfers geven, 
maar de meesten op een 7 of een 8 uitkomen. 
Gemiddeld wordt het rapportcijfer 6.2 gegeven.  
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n = 32 

 
 
 
SCHOOLDIRECTEUREN 
Schooldirecteuren hebben er moeite mee om het proces van de beoordeling van tlv’s na te gaan: 
38% heeft geen zicht op wie er bij deze beoordelingen aan te pas komt. Van de schooldirecteuren 
die daarop wel zicht hebben, zijn vier op de vijf (80%) van mening dat altijd twee deskundigen, 
waarvan minstens één psycholoog, hierbij betrokken zijn.  
Bijna twee derde (63%) van de schooldirecteuren ziet de o(j)a’s van Unita als één van de 
instrumenten om Passend Onderwijs uit te voeren. De rest (37%) ziet de o(j)a’s als essentiële 
onderdelen in de realisering van het nieuwe onderwijsstelsel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste (57%) schooldirecteuren zien in de 
manier waarop Passend Onderwijs op dit 
moment georganiseerd is op onderdelen een 
verbetering ten opzichte van het verleden. Eén 
op de vijf (21%) schooldirecteuren is nog meer 
tevreden en constateert zonder meer vooruit-
gang.  
 
 

 
 
 
Schooldirecteuren geven gemiddeld een 6.5 als het 
gaat om de solidariteit tussen scholen en school-
besturen om Passend Onderwijs te realiseren. De 
variatie in rapportcijfers is groot: enkelen geven een 
3, anderen een 9. 
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SCHOOLBESTUURDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meerderheid (60%) van de schoolbestuurders weet niet hoe de beoordeling van tlv’s zich 
precies voltrekt. Drie van de vier overgebleven schoolbestuurders weten dat dit altijd door twee 
deskundigen wordt gedaan, de vierde denkt dat dat soms gebeurt.  
De meningen van schoolbestuurders over het belang van Unita’s toegekende o(j)a’s zijn verdeeld: 
de ene helft kent de o(j)a’s een groter belang toe dan de andere helft, maar niemand ontkent het 
belang van de o(j)a’s voor het realiseren van Passend Onderwijs.  
 
 
 
Eén op de drie (30%) schoolbestuurders geeft aan 
geen zicht te hebben op hoe Passend Onderwijs 
gestalte krijgt in de praktijk. Wie dat wel kon, geeft 
doorgaans (86%) te kennen gematigd positief te 
zijn: het is een verbetering op onderdelen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook al is de groep schoolbestuurders klein en mag 
dus ook een kleinere spreiding verwacht worden, 
de eensgezindheid onder hen als het gaat om de 
gepercipieerde solidariteit in het kader van 
Passend Onderwijs is groot: doorgaans worden er 
zessen en zevens toegekend om op een gemiddelde 
van 6.7 uit te komen. 
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TRAJECTBEGELEIDERS  
Verreweg de meeste (88%) trajectbegeleiders 
hebben de ervaring dat tlv’s door twee 
deskundigen worden beoordeeld: één 
orthopedagoog of psycholoog en een andere 
professional die deskundigheid bezit op het 
specifieke terrein van de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van de betreffende leerling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna alle (96%) trajectbegeleiders zijn positief over 
de onderwijs(jeugdhulp)arrangementen als hulp-
middel om Passend Onderwijs in praktijk te 
brengen. Wel varieert de mate waarin men de o(j)a’s 
waardeert als één van meer werkzame elementen of 
als essentieel. 
 
 

 
 
Trajectbegeleiders zijn overwegend (85%) 
positief over de vorderingen die met Passend 
Onderwijs behaald zijn, zij het dat 54% die 
progressie beperkter inschat dan de 31% van 
hen, die het zonder meer een verbetering ten 
opzichte van eerder vindt. Daarnaast wordt 
door enkelen (8%) een kritische noot geplaatst. 
 
 
 
 

 
 
 
Het gemiddelde door trajectbegeleiders gegeven 
rapportcijfer komt uit op 6.4, variërend van een 
twee tot een negen en waarbij een zeven het meest 
frequent is toegekend aan de onderlinge solidariteit 
tussen scholen en schoolbesturen in het realiseren 
van Passend Onderwijs.  
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UNITA-BESTUUR  
De meerderheid van het Unita-bestuur weet dat er altijd twee deskundigen zijn die de tlv’s 
beoordelen, conform wettelijk voorschrift (zie hoofdstuk 2). Het aandeel van Unita’s 
onderwijs(jeugdhulp)arrangementen wordt door de bestuursleden wel degelijk onderkend, maar 
vrij bescheiden ingeschat met het oog op de realisering van Passend Onderwijs. 
  

                    
 

 
Bestuursleden van Unita zien Passend Onderwijs 
in het eigen werkgebied goed vorm krijgen, maar 
verschillen wel wat in de reikwijdte van die 
verwezenlijking van het nieuwe onderwijsstelsel. 
Voor een kwart van het bestuur heeft Passend 
Onderwijs weinig verschil gebracht in de 
ondersteuning aan behoeftige leerlingen.  
 
 

 
 
 
Het rapportcijfer waarmee de Unita-
bestuursleden de onderlinge solidariteit tussen 
scholen en schoolbesturen in kaart brengen, 
beweegt tussen de vier en de negen. Zevens en 
achten worden het meest frequent gegeven, 
met een gemiddelde van 6.8 als gevolg.  
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10.3 Meningen over samenwerkingsverband Unita  

 
INTERN BEGELEIDERS 
Drie op de vijf (62%) ib’ers verwachten dat er in de (nabije) toekomst een groter beroep gedaan zal 
worden op de bovenschoolse expertise die Unita biedt.  
Iets meer dan de helft (53%) van de ib’ers vindt dat samenwerkingsverband Unita zich best mag 
bemoeien met het beleid van scholen en schoolbesturen. De andere helft van deze groep 
professionals ziet dat liever niet gebeuren. Die bemoeienis moet zich volgens ib’ers in hun 
toelichting wel beperken tot Passend Onderwijs. Voor de één uit de inmenging zich in het 
aanspreken van scholen op hun verplichtingen (bijvoorbeeld ten aanzien van het uitvoeren van het 
schoolondersteuningsprofiel en de basisondersteuning en hoe financiën ingezet worden), voor de 
ander is het meer een adviesfunctie, zo licht men schriftelijk toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nevenstaande figuur toont dat ib’ers 
de deskundigheid van de traject-
begeleiders het meest (84%) 
waarderen, gevolgd door de snelheid 
van werken (63%) en Unita’s 
gedrevenheid om elk kind op een 
passende plek te krijgen (61%). Het 
hybride verdeelmodel speelt een 
ondergeschikte rol (14%) in de 
waardering voor Unita.  
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Belangrijkste aandachtspunt 
volgens ib’ers is de 
communicatie door het loket 
met ‘het veld’; tussen een kwart en 
een derde (29%) van de 
respondenten vindt dat Unita’s 
werkwijze op dit punt 
verbetering behoeft. Opmerke-
lijk is dat 22% aangeeft dat 
hetzelfde geldt voor de eerder 
bejubelde deskundigheid van 
trajectbegeleiders.  
 
 
 
 
SCHOOLDIRECTEUREN 
Iets meer dan de helft (55%) van de 
schooldirecteuren verwacht dat er in de komende 
jaren meer vraag zal zijn naar de inzet van de 
poule van deskundigen; de andere school-
directeuren hebben die verwachting niet.  
 
 
 
 

 
 
 
Directeuren van scholen vinden in meerderheid 
(56%) dat Unita zich niet moet bemoeien met het 
school(besturen)beleid. Van de andere krappe helft 
(44%) mag Unita dat gerust doen, bijvoorbeeld door 
het handhaven van gemaakte afspraken of door 
scholen te adviseren. 
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De snelheid van werken, alsmede 
Unita’s drive om iedere leerling op 
de juiste plek te krijgen, worden 
door de meeste (81%) van de 
schooldirecteuren gezien en 
gewaardeerd. Het gekozen verdeel-
model ziet een kwart (25%) van 
hen als pluspunt van Unita. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ruim twee op de vijf (44%) 
schooldirecteuren vinden dat het 
schort aan de deskundigheid van 
trajectbegeleiders. Een vijfde deel 
(22%) van deze respondentengroep 
is van mening dat de communicatie 
met het veld door het loket vatbaar 
is voor verbetering. 
 
 
 
 
 
SCHOOLBESTUURDERS 
De groep schoolbestuurders verwacht in meerderheid 
(57%) niet dat er een groter beroep op de bovenschoolse 
expertise van Unita gedaan zal worden in de nabije 
toekomst. Eén op de drie (30%) kan hiervan overigens 
geen inschatting maken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schoolbestuurders zijn niet de mening toegedaan dat 
samenwerkingsverband Unita zich mag mengen in 
beleidsaangelegenheden op het niveau van school-
besturen: negen van de tien vinden dat Unita 
daarbuiten moet blijven. In de toelichting benadrukken 
schoolbestuurders hun autonomie. 
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De meeste (70%) waardering voor Unita wordt door hen toegeschreven aan de bevlogenheid van 
Unita om elk kind maar op de meest geschikte onderwijsplek te krijgen. Na de snelheid van werken 
(60%), staat het hybride verdeelmodel met 40% ook in de top-3 van meest gewaardeerde aspecten. 
Aanbevelingen ter verbetering worden nauwelijks gegeven. 

 
TRAJECTBEGELEIDERS 

 
 
 
 
Ruim de helft (56%) van de trajectbegeleiders 
vermoedt dat er de komende jaren niet méér vraag zal 
zijn naar de deskundigheid die Unita bovenschools 
biedt. De anderen (44%) denken van wel. Eén op de vijf 
(19%) trajectbegeleiders kan dit niet inschatten. 
 
 
 
 

De groep van trajectbegeleiders is van mening dat Unita zich zou moeten mogen bemoeien met het 
beleid dat scholen en hun besturen ontwikkelen; 59% is daar vóór. De ene trajectbegeleider ziet 
graag concrete Unita-bemoeienis met de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld basis-
ondersteuning, differentiëren en opbrengstgericht werken), terwijl de andere het liever beperkt 
zien tot advisering.  
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Trajectbegeleiders vinden hun eigen deskundigheid doorslaggevend in hun waardering voor Unita 
(92%), op de voet gevolgd door het enthousiasme waarmee Unita probeert voor elke leerling een 
optimale onderwijsplek te zoeken (85%). Ook de snelheid van werken scoort hoog (73%) in hun 
ogen.  
 

 
 
 
Als er iets zou moeten veranderen 
in de werkwijze van samen-
werkingsverband Unita, dan zou het 
toch wel de communicatie van het 
loket met ‘het veld’ zijn, volgens 
bijna de helft (46%) van de 
trajectbegeleiders.  
 
 
 
 
 

 
 
UNITA-BESTUUR 

 
 
 
De helft van het Unita-bestuur voorziet een groei 
van de inzet van de expertise van de bovenschoolse 
deskundigenpoule, terwijl de andere helft verwacht 
dat daarvan geen sprake zal zijn. Een kwart kan dit 
item niet beantwoorden. 
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Een minderheid (38%) van de bestuursleden van Unita zou zichzelf de mogelijkheid willen 
toekennen zich met het beleid van scholen en hun besturen te bemoeien. Twee derde (63%) ziet 
dergelijke bemoeienis als onwenselijk. Uit de toelichting blijkt dat, met inachtneming van de 
autonomie van schoolbesturen, Unita zich zou kunnen laten gelden met betrekking tot het 
handhaven van afspraken ten aanzien van bijvoorbeeld de basisondersteuning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meeste voorgedrukte pluspunten van Unita worden in ruime mate onderkend (door twee derde 
tot iedereen), hoewel de deskundigheid van de trajectbegeleiders sterk achterblijft (38%). 

 
 
 
Volgens het Unita-bestuur is de 
meeste winst te behalen bij het 
hybride verdeelmodel en de 
deskundigheid van de traject-
begeleiders.  
  



 

 151/223 
 

0 0 2 0 
4 

8 

27 

49 

10 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wilt u met een rapportcijfer 

aangeven in hoeverre u 
samenwerkingsverband Unita als 

partner in het realiseren van 
Passend Onderwijs ziet? 

  

n = 49 

0 0 
2 

8 14 

20 

37 

10 

8 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wilt u met een rapportcijfer 

aangeven in hoeverre u vindt 
dat het hybride financiële 

verdeelmodel (deels school-, 
deels expertise-, deels 

leerlingmodel) bijdraagt aan 
de doelen van het 

handelingsgericht arrangeren? 

  

n = 49 

4 
17 

70 

13 

ik ervaar geen 

successen met 

Passend 

Onderwijs 

dat heeft er 

niets mee te 

maken 

dat heeft er een 

klein beetje 

mee te maken 

dat heeft daar 

alles mee te 

maken 

Als u met Passend Onderwijs 

successen boekt: in hoeverre is 
dat toe te schrijven aan hoe 

samenwerkingsverband Unita 
het geld verdeelt (het hybride 

financiële verdeelmodel)? 

n = 47 

4 

32 

53 

15 

ik loop nergens 

tegen aan bij 

Passend 

Onderwijs 

dat heeft er 

niets mee te 

maken 

dat heeft er een 

klein beetje 

mee te maken 

dat heeft daar 

alles mee te 

maken 

Als u met Passend Onderwijs 

ergens tegen aanloopt: in 
hoeverre is dat toe te schrijven 

aan hoe 
samenwerkingsverband Unita 

het geld verdeelt? 

n = 47 

 

 

 

10.4 Passend Onderwijs en samenwerkingsverband Unita 

 
INTERN BEGELEIDERS 
Met twee rapportcijfers geven ib’ers aan in welke mate zij Unita als partner in het realiseren van 
Passend Onderwijs zien dan wel in hoeverre het hybride verdeelmodel bijdraagt aan de doelen van 
het handelingsgericht arrangeren. De helft (49%) van hen scoort een 8 voor Unita als Passend 
Onderwijspartner, gemiddeld 7.5, terwijl het hybride verdeelmodel het meest frequent (37%) een 7 
(gemiddeld: 6.5) krijgt voor zijn rol in het bereiken van handelingsgericht arrangeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwel géén (4%) van de ib’ers heeft helemaal geen successen ervaren met Passend Onderwijs; 
anderzijds is bijna niemand gevrijwaard gebleven van problemen rond het nieuwe 
onderwijsstelsel. Twee derde (70%) van de ib’ers ziet een bescheiden rol voor het hybride 
verdeelmodel weggelegd in de ervaren successen, terwijl de rest in twee bijna even grote kampen 
verdeeld is en successen volledig dan wel juist helemaal niet toeschrijft aan het hybride 
verdeelmodel. Omgekeerd relateert de helft (53%) het bij Passend Onderwijs tegen dingen 
aanlopen deels aan Unita’s financiële verdeelmodel, maar volgens een derde (32%) heeft hoe de 
ondersteuningsgelden verdeeld worden niets te maken met eventuele problemen omtrent Passend 
Onderwijs. 
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SCHOOLDIRECTEUREN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat schooldirecteuren overwegend positief zijn over de beide 
uitgevraagde aspecten omtrent Unita. Unita als samenwerkingspartner scoort gemiddeld nog hoger 
(7.8) dan de bijdrage van het hybride verdeelmodel aan de doelen van het handelingsgericht 
arrangeren (7.1). Op het aspect van het Unita’s partnerschap in Passend Onderwijs wordt zelfs geen 
enkele onvoldoende uitgereikt en een aantal keren een tien. 
De rol van het hybride verdeelmodel is bij succesverhalen over Passend Onderwijs groter dan bij 
faalervaringen volgens schooldirecteuren. De helft van hen geeft aan dat hoe het geld verdeeld 
wordt een klein beetje van invloed is als slaag- (50%) of faalfactor (53%). Twee op de vijf (41%) 
schooldirecteuren schrijven successen met Passend Onderwijs grotendeels toe aan Unita’s 
financiële verdeelmodel, terwijl dat model volgens 17% ook wel slechte ervaringen in de hand 
werkt. Problemen met Passend Onderwijs komen veel (94%) voor. 
 

SCHOOLBESTUURDERS  
Schoolbestuurders zijn zonder meer positief over hoe zij Unita als partner zien in het samen 
realiseren van Passend Onderwijs. De helft scoort een acht, de andere helft vlak daarbij in de buurt. 
Gemiddeld komt men uit op 7.9. Het tweede rapportcijfer dat in dit kader werd gegeven, betreft het 
aandeel van het hybride verdeelmodel in het praktiseren van handelingsgericht arrangeren en 
komt op eenzelfde gemiddelde van 7.9 uit. Hier scoort zelfs 80% een acht of nog hoger. 
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Successen met Passend Onderwijs worden door de schoolbestuurders in belangrijke mate (60%) 
toegeschreven aan het hybride verdeelmodel dat binnen Unita gehanteerd wordt, terwijl als men 
eventueel ergens tegen aanloopt bij Passend Onderwijs, de verdeling van de ondersteuningsgelden 
doorgaans (77%) hieraan niet debet is. 
 

                
 
TRAJECTBEGELEIDERS 
Er worden een paar lage rapportcijfers uitgedeeld door trajectbegeleiders, maar gemiddeld scoort 
men op ‘Unita als partner in Passend Onderwijs’ 7.7 en op ‘hybride model in dienst van 
handelingsgericht arrangeren’ 7.3. In beide gevallen is een acht het meest frequent genoteerde 
cijfer. 
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Veel (89%) trajectbegeleiders lopen wel ergens tegen aan bij Passend Onderwijs, maar iedereen 
(100%) kent ook successen. Doorgaans hangt het financiële verdeelmodel een klein beetje samen 
met de ervaringen die trajectbegeleiders hebben met Passend Onderwijs, hetzij positief (52%), 
hetzij negatief (63%). Veel vaker (41% versus 13%) is het effect van het hybride verdeelmodel op 
het realiseren van Passend Onderwijs gunstig dan dat het ongunstig uitpakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNITA-BESTUUR 
De bestuursleden van Unita geven hoge rapportcijfers aan de mate waarin zij hun eigen organisatie 
als partner binnen Passend Onderwijs zien. Het gemiddelde cijfers bedraagt 8.3. Het door hen 
gegeven rapportcijfer voor de rol van het hybride verdeelmodel in het behalen van de doelen van 
handelingsgericht arrangeren vertoont meer spreiding en komt gemiddeld uit op 7.5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geen van de bestuursleden heeft geen enkele succeservaring met Passend Onderwijs, terwijl de 
meesten (87%) wel ergens tegenaan lopen. Een grote rol van het hybride verdeelmodel bij 
negatieve ervaringen komt weinig (14%) voor; meestal (86%) is dat aandeel beperkt. Als er met 
Passend Onderwijs successen worden geboekt, dan wordt dat doorgaans (50%) een klein beetje 
aan hoe de ondersteuningsgelden verdeeld worden toegeschreven, maar verscheidene 
bestuursleden (38%) vinden de mate waarin het hybride model bijdraagt aan die successen groot. 
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10.5 Kwalitatief onderzoek  

 
INTERN BEGELEIDERS 
De ib’ers lichten het antwoord van hun respondentengroep toe op de vraag of Unita zich mag 
bemoeien met het beleid van scholen en schoolbesturen. Zolang die bemoeienis constructief is, 
vindt men dat in orde. Men ziet een taak weggelegd voor het samenwerkingsverband om 
verantwoording te vragen van de besteding van Passend Onderwijsgelden. 
Het hybride model dat Unita hanteert, is een prima model, omdat je er alle kanten mee op kunt, zo 
beweren de deelnemers aan het groepsgesprek, waarmee bedoeld wordt dat de voordelen van de 
samenstellende verdeelmodellen daarin samenkomen. Het expertisemodeldeel is helemaal goed, zo 
lang het maar transparant is. Het schoolmodeldeel werkt in de hand dat er minder solidariteit 
tussen scholen en schoolbesturen is. er wordt zelfs gesproken over het ‘wegkapen’ van leerlingen 
bij elkaar.  
Passend Onderwijs houdt een verzwaring van het takenpakket van leerkrachten in, vinden ib’ers. 
Aan de andere kant staat, dat je nu wel iets voor en met kinderen kunt doen, die vroeger niet in 
aanmerking waren gekomen voor extra ondersteuning via de leerlinggebonden financiering 
(rugzakje). De zorg voor leerlingen is nu beter te managen, zeker als je als ib’er grip hebt op het 
budget, zoals één van de aanwezigen dat heeft, hetgeen ontzag wekte bij haar collega-ib’ers. 
Doorgevraagd op de sterke en zwakkere punten van Unita en dan met name de rol van het loket, 
komt er veel lof, maar ook kritiek van de deelnemers aan het groepsgesprek. Het loket werkt snel 
en met accuratesse en stuurt gewaardeerde ontvangstbevestigingen van elk document dat ib’ers 
insturen voor het Groeidocument; zelf kunnen ze namelijk niet zien of het document daadwerkelijk 
verstuurd is. Unita wordt een ‘geoliede machine’ genoemd. De evaluatie die standaard gestuurd 
wordt, is echter niet altijd gepast, omdat Groeidocument soms heel laat worden afgesloten. Ook het 
maximum van vijf in te voeren mdo’s is een ict-puntje dat aandacht verdient; deze bovengrens is 
onnatuurlijk. Qua attitude plaatsen ib’ers enige opmerkingen. Er wordt wel eens gemist dat het 
loket niet even ‘op weg’ helpt met een tip evenals de feedback bij een afwijzing van mdo-aanvraag 
(zie hoofdstuk 6). Op persoonlijke basis valt er nog wel eens wat te ‘ritselen’, maar zo zou het niet 
moeten gaan. Vroeger werd er meer out-of-the-box (mee)gedacht en prevaleerde het belang van de 
leerling altijd boven de correcte toepassing van de regeltjes en procedures. Hierdoor voelde de ib’er 
zich meer gesteund en was de leerling beter geholpen.  
Gevraagd naar aanbevelingen voor samenwerkingsverband Unita wordt het delen van informatie 
uit de monitor aangegeven als voor herhaling vatbaar. Een tijdje geleden heeft de Unita-directeur 
een presentatie gegeven over aantallen aanvragen et cetera. Dit geeft veel inzicht. Er wordt 
geopperd dat het goed zou zijn als in het Groeidocument kon worden aangegeven dat mediation 
gewenst is om bijvoorbeeld een verschil van mening tussen school en Unita of tussen school en 
ouders te kunnen bespreken. Het loket als mediator is geen gelukkige optie, omdat men zelf belang 
heeft bij de uitkomst. Verder wordt de vindbaarheid van specifieke informatie (leesambulatorium) 
op de website als punt van aandacht geopperd en ontstaat er nog een korte discussie over het 
opstelen van opp’s voor jonge leerlingen. Het zou wel moeten van de Inspectie, maar het past niet 
bij deze jonge groep om nu alm te reppen over uitstroomprofielen. Er waren consultatie- en PAB-
formulieren toegezegd, maar die zijn er in de praktijk nog niet.  
Enkele ib’ers geven aan het einde van het groepsgesprek aan dat ze het gesprek leerzaam vonden 
en nuttig om met andere ib’ers te spreken. Ook al zit men wel in ib-netwerken, deze overstijgen niet 
de schoolbesturen en dat levert toch interessante zienswijzen op, bijvoorbeeld dat sommige 
besturen de zorgzwaarte in kaart kunnen brengen of dat de ib’er het ondersteuning budget beheert.  
 
SCHOOLDIRECTEUREN  
Het gemiddelde rapportcijfer van 6.5 dat schooldirecteuren gaven in het online onderzoek voor de 
onderlinge solidariteit, valt enkele aanwezigen tegen. Men had hoger verwacht, omdat die 
saamhorigheid er wel degelijk is binnen het kader van Passend Onderwijs. Als uitzondering daarop 
wordt het bestaan van de status aparte van de Alberdingk Thijmscholen binnen samenwerkings-
verband Unita (de AT-kamer) genoemd.  
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Over de mate van toelaatbare bemoeienis door Unita zijn de deelnemers aan het groepsgesprek vrij 
duidelijk: Unita heeft natuurlijk invloed op het beleid, als alleen al gekeken wordt naar de dertien 
ijkpunten voor goede basisondersteuning. Gezamenlijk zijn er afspraken gemaakt door de 
schoolbesturen, die immers samen Unita ‘zijn’, waarbij de kaders gesteld zijn. Binnen die kaders 
moet er beleidsruimte zijn voor scholen en schoolbesturen, vindt men, maar het is geen probleem 
als Unita erop wijst als samen bepaalde kaders niet aangehouden worden. Verder hebben scholen 
via de Algemene Ledenvergadering uiteraard invloed op het beleid en bijvoorbeeld de begroting. 
Als aanbevelingen geven de aanwezige schooldirecteuren aan behoefte te hebben aan een 
specialistischer aanbod van bijvoorbeeld behandelaren zoal psychologen. Dit zouden bijgeschoolde 
ambulant begeleiders kunnen zodat zij echt meerwaarde kunnen toevoegen. Ook op het gebied van 
cluster 4 en dan met name gedrag in relatie met leren, is meer expertise gewenst.  
 
SCHOOLBESTUURDERS  
Aan de hand van de vraag in hoeverre Unita zich mag bemoeien met het beleid van schoolbesturen, 
ontspint zich een discussie met de beide schoolbestuurders – die ook al aangestipt werd in de 
bespreking van eerdere rubrieken – over wat ‘samenwerkingsverband Unita’ nu eigenlijk is. De 
schoolbesturen ‘zijn’ Unita, het is geen eigenstandig, beleidsvormend orgaan. De organisatie van 
Unita sluit daarop ook aan: slechts een directeur en sinds kort een managementondersteuner staan 
op de loonlijst. Vanuit dit besef is het belangrijk dat de directeur rolvast is. Het komt namelijk voor 
dat andere organisaties de Unita-directeur zien als een soort superschoolbestuurder; met 
bijvoorbeeld een mail aan hem zouden alle schoolbestuurders bereikt zijn of diens goedkeuring 
wordt gezocht als geldend voor de hele regio. Gesteld wordt dat het beeld dat de buitenwereld van 
het samenwerking heeft, diffuus is: wat zijn de rol en het kader van het samenwerkingsverband nu 
precies? Voorkomen moet worden dat het Unita-bestuur losweekt van de samenstellende 
schoolbesturen. 
De beleidsmacht ligt bij de Algemene Ledenvergadering, maar dit gremium fungeert in de praktijk 
in beperkte mate als toezichthoudend orgaan, omdat velen er voor het bewaken van eigen belangen 
zitten en minder het belang van het geheel als samenwerkingsverband voor ogen houden. Het feit 
dat er geen onafhankelijke voorzitter is (de voorzitter van het Unita-bestuur is tevens 
schoolbestuurder), is in die zin exemplarisch. 
Beleidsvorming vindt plaats in de ALV, maar in de praktijk wordt gezien dat het Unita-bestuur 
voorstellen doet en die ter accordering of verwerping voorlegt aan de leden (de 
schoolbestuurders). Het bezwaar van die handelwijze, zo wordt gezegd, is dat het beleid niet 
bottom-up wordt gemaakt, waardoor onderlinge solidariteit minder ruimte krijgt. Als voorbeeld 
wordt aangehaald hoe drie ton aan extra gelden verdeeld zou moeten worden. Hierin zou het Unita-
bestuur niet leidend moeten zijn. 
Het Unita-bestuur heeft wat betreft beide deelnemers aan het groepsgesprek de functie om 
schoolbesturen te houden aan gezamenlijk gemaakte afspraken. Deze rol die Unita wordt 
toegedicht is nog te weinig opgepakt, omdat voor de huidige, eerste planperiode afgesproken is dat 
scholen en hun besturen de ruimte kregen om bijvoorbeeld toe te groeien naar het bepaalde niveau 
van basisondersteuning. Vanaf de nieuwe planperiode (met ingang van schooljaar 2018-2019) zou 
Unita zich meer van zijn beleidsbeheersende taak kunnen kwijten. Een voorbeeld hiervan is dat 
schoolbesturen aan Unita zouden moeten verantwoorden waaraan zij de leerlingbijdrage vanuit het 
samenwerkingsverband (circa € 120 per leerling) spenderen.  
De rapportcijfers zijn volgens de beide schoolbestuurders bij ib’ers doorgaans wat lager, omdat zij 
soms samen met ouders iets anders qua ondersteuning in het hoofd hebben als waarmee de 
trajectbegeleider komt. Ib’ers, die immers veel dichter op de leerling zitten dan anderen, kunnen 
dan teleurgesteld raken in het samenwerkingsverband.  
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TRAJECTBEGELEIDERS  
Of inmenging van Unita in school(besturen)beleid gepast is, hangt af van wat er onder bemoeienis 
verstaan wordt: adviseren of ingrijpen? Omdat Unita als samenwerkingsverband verantwoordelijk 
is voor het dekkend netwerk en de visie op Passend Onderwijs, mag Unita best problemen 
signaleren  
en daarover met schoolbesturen in gesprek gaan. Als beide partijen samen de oorzaken gaan 
analyseren en oplossingen inventariseren, dan is iedereen daarbij gebaat.  
Wat betreft de onderlinge solidariteit wordt de tijdgeest aangehaald: de hele maatschappij is 
individualistischer geworden, hetgeen z’n weerslag heeft op scholen en hun besturen. Vroeger 
werden leerlingen nog wel eens onderling uitgewisseld tussen reguliere basisscholen, omdat 
ondersteuningsbehoeften ook wel eens als sneeuw voor de zon verdwijnen als het kind met een 
andere leerkracht te maken krijgt. “Moeilijke leerlingen vallen meer op bij zwakke leerkrachten”, zo 
wordt er beweerd. 
Ook van de trajectbegeleiders krijgt het loket lof toegezwaaid als het gaat om de snelheid van 
werken. Dat hierbij nog wel eens een steekje valt, wordt toegeschreven aan de attitude. Het loket 
behoort het middelpunt te zijn en moet een sfeer (gaan) ademen van ‘samen’ en ‘passend 
onderwijs’ en daarin veel meegaander zijn. Er is een verschil tussen ‘snel afhandelen’ en ‘snel 
oplossen’. 
Eén van de conclusies van het kwantitatieve deel van het onderzoek is dat trajectbegeleiders veelal 
wat lager scoren in hun beoordeling dan andere respondentengroepen. Als hen gevraagd wordt 
naar mogelijke verklaringen, dan komt men met het volgende. De aanwezige trajectbegeleiders 
realiseren zich dat zij vooral de zwakke leerlingen en leerkrachten zien, een selectieve waarneming 
van de breedte van het veld. Men bevindt zich als respondentengroep in het bovenste deel van de 
driehoek (zie figuur 1.1). Vanuit die top hebben trajectbegeleiders eerder een helikopterview en 
vergelijkingsmateriaal. Een andere verklaring die wordt geopperd, is dat trajectbegeleiders er dicht 
op zitten zoals bij het loket. Positief gelabeld zien trajectbegeleiders wellicht meer kansen voor 
verbetering en zijn antwoordden daarom wat minder gunstig. Hun kritische houding, voortkomend 
uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid kan ook debet zijn aan hun 
antwoordpatroon.  
Als verklaring voor het door verschillende respondentengroepen ervaren verschil tussen 
trajectbegeleiders (rolonduidelijkheid) geeft deze groep zelf aan dat een deel van de 
trajectbegeleiders ambulant begeleider is en een ander deel psycholoog of orthopedagoog. De 
eerstgenoemde groep hoeft zich – in tegenstelling tot de andere professional – niet te houden aan 
een bepaalde beroepscode.  
De discussie rond het al dan niet toekennen van labels lijkt sinds kort beslecht in het voordeel van 
‘niet doen, tenzij’. Eén van de deelnemers vindt dat het Groeidocument meer ruimte moet bieden 
om leerkrachten te versterken, waarbij nu de focus te sterk ligt op het kind. Een ander reageert 
daarop dat in handelingsgericht werken de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in de 
hulpvraag voor de leerling wel tot uiting komt. 
Trajectbegeleiders weten van elkaar vaak niet dat ze op dezelfde school rondlopen. Er zou een 
overzichtje moeten komen waarop dat af te lezen is. Een presentatie van verzamelde gegevens in de 
monitor zou door de trajectbegeleiders hogelijk gewaardeerd worden en dan niet alleen op Unita-
niveau, maar ook op schoolniveau.  
Nabranders in de vorm van aanbevelingen besluiten het groepsgesprek. De trajectbegeleider zou 
meer ingezet moeten worden op het versterken van vaardigheden van leerkrachten. Dit is 
effectiever, omdat er kennis de school binnenkomt en er blijft. Verder kan er duidelijker 
gecommuniceerd worden over arrangementen, omdat zelfs trajectbegeleiders het niet altijd weten. 
Trajectbegeleiders geven dezelfde tip als ib’ers als het gaat om het loket: dat moet verbinden, moet 
out-of-the-box denken, kent idealiter een ja-cultuur en zou moeten meedenken, ofwel in de 
woorden van een trajectbegeleider: “van slagboom naar richtingaanwijzer”. 
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10.6  Synthese 

 
Hoewel de percentages waarin de diverse respondentengroepen bemoeienis van Unita met het 
beleid van scholen of schoolbesturen voorstaan, verschillen, is de algemene strekking dat als 
inmenging akkoord is, dit zich vooral op Passend Onderwijs moet richten, met als voorbeelden de 
handhaving van afspraken en een adviesrol van Unita. Dit komt zowel in de groepsgesprekken als 
in de schriftelijke toelichtingen naar voren.  
De meningen over het door twee deskundigen beoordelen van tlv’s lopen tussen de vijf 
respondentengroepen enigszins uiteen. Over het algemeen wordt de frequentie waarmee beide 
deskundigen worden ingezet aangeduid als ‘altijd’, maar sommige professionals zien dat ‘meestal’ 
gebeuren.  
De rol van de toegekende o(j)a’s in het realiseren van Passend Onderwijs blijkt naar de mening van 
ib’ers, schooldirecteuren en Unita-bestuur kleiner dan voor schoolbestuurders en traject-
begeleiders het geval is. Voor de twee laatste groepen zijn de o(j)a’s even vaak ‘essentieel’ als ‘één 
van de onderdelen’. Bijna niemand geeft aan dat de rol van de o(j)a’s er niet of nauwelijks is. 
 

 
 

Respondenten is gevraagd naar hun mening over hoe zij de manier beoordelen waarop Passend 
Onderwijs in de praktijk vorm krijgt in vergelijking met het recente verleden van vóór Passend 
Onderwijs. Het aandeel respondenten dat de huidige ondersteuningspraktijk zonder meer een 
verbetering vindt ten opzichte van vroeger is bij alle groepen redelijk bescheiden. De meesten 
vinden het op onderdelen een verbetering. Het percentage respondenten dat de vroegere situatie 
de voorkeur geeft boven de huidige, is klein. Vreemd genoeg staat het Unita-bestuur, als 
samenwerkingsverband toch opgericht in het kader van Passend Onderwijs, relatief vaak neutraal 
tegenover het verleden, maar – zoals te verwachten was – aan de andere kant ook het meest 
positief tegenover het heden.  
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De rapportcijfers die door de respondentengroepen aan drie aspecten worden gegeven, worden 
samengevat in gemiddelden en in tabel 10.1 gepresenteerd.  
 
Tabel 10.1 – Rapportcijfers (gemiddeld) 

 Intern 
begeleiders 

School-
directeuren 

School-
bestuurders 

Traject-
begeleiders 

Unita- 
bestuur 

Solidariteit tussen schoolbesturen 6.2 6.5 6.7 6.4 6.8 

Unita als partner Passend Onderwijs 7.5 7.8 7.9 7.7 8.3 

Bijdrage hybride verdeelmodel  aan 
handelingsgericht arrangeren 

6.5 7.1 7.9 7.3 7.5 

 
Tabel 10.1 maakt duidelijk dat de solidariteit tussen scholen en schoolbesturen om Passend 
Onderwijs te realiseren vrij uniform met rond een 6½ gemiddeld wordt beoordeeld. De 
gemiddelden die berekend kunnen worden voor het item dat over Unita als partner in Passend 
Onderwijs gaat, zijn aanzienlijk hoger. Met gemiddeld 7.5 scoort de groep ib’ers relatief gesproken 
het laagst. Schoolbestuurders pieken op de bijdrage van het hybride verdeelmodel aan de doelen 
van handelingsgericht arrangeren. Ib’ers scoren zijn hierover aanmerkelijk minder positief.  
 
Er zijn aan respondenten vijf omschrijvingen voorgelegd, waarvan men kon aangeven of die 
bijdragen aan hun waardering voor samenwerkingsverband Unita. In tabel 10.2 is daarvan op 
grond van percentages van vóórkomen een hiërarchie opgesteld per respondentengroep. 
 
Tabel 10.2 – Hiërarchie pluspunten Unita 

 Intern 
begeleiders 

School-
directeuren 

School-
bestuurders 

Traject-
begeleiders 

Unita- 
bestuur 

Hybride verdeelmodel 5 5 3 4 4 

Snelheid van werken 2 1 2 3 2 

Deskundigheid trajectbegeleiders  1 3 4 1 5 

Communicatie door loket 4 4 5 5 3 

Unita’s drive voor passende plek 3 2 1 2 1 

 
Beschouwing van tabel 10.2 leert dat het hybride verdeelmodel doorgaans niet als Unita’s 
belangrijkste kracht gezien moet worden. Dat is eerder de drive van dit samenwerkingsverband om 
elk kind op een passende onderwijsplek te krijgen (volgens schoolbestuurders en het Unita-
bestuur) dan wel de deskundigheid van de trajectbegeleiders (volgens henzelf en volgens ib’ers). 
De snelheid van werken bezet een hogere plaats dan de communicatie met ‘het veld’ door het loket.  
Waarop nog de meeste winst te boeken valt voor (de werkwijze van) Unita, is volgens ib’ers en 
trajectbegeleiders de communicatie door het loket met het veld en volgens schooldirecteuren en 
het Unita-bestuur de deskundigheid van (sommige) trajectbegeleiders.  
 
Bijna alle respondenten hebben wel successen geboekt met Passend Onderwijs. Vooral 
schoolbestuurders schrijven dit toe aan het hybride verdeelmodel dat Unita hanteert. De meesten 
kennen het verdeelmodel echter een kleine rol toe. 
Andersom: het overgrote deel van de respondenten geeft te kennen wel ergens bij Passend 
Onderwijs tegenaan te lopen. Dit wordt veelal voor een klein beetje veroorzaakt door het hybride 
verdeelmodel, vinden respondenten, maar dat heeft er vaak ook niets mee te maken.  
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11 Beschouwing 

 
11.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van dit onderzoek nog eens tegen het licht gehouden. 
Allereerst (§ 11.2) passeren een paar onderzoeksresultaten nogmaals de revue en worden die in 
een breder kader geplaatst of van een mogelijke verklaring voorzien. Enerzijds gaat het hierbij om 
een beschouwing ten opzichte van eerder onderzoek, anderzijds worden de onderzoeksresultaten 
in het kader van het Ondersteuningsplan beschouwd. Tenslotte worden voor enkele opvallende 
onderzoeksresultaten mogelijke verklaringen gegeven; het betreft hier de zienswijze van de 
onderzoeker, die per definitie voor discussie vatbaar is.  
In § 11.3 worden enkele methodologische kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek.  
De hoofdtekst van dit onderzoeksrapport wordt in § 11.4 afgesloten met een aantal aanbevelingen. 
Unita heeft te kennen heeft gegeven het jaar 2017 te willen gebruiken om – mede gebaseerd op dit 
onderzoek – de richting voor het nieuwe Ondersteuningsplan voor de komende planperiode 2018-
2022 te bediscussiëren. De aanbevelingen kunnen als aanzet daartoe dienen. 
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11.2 Discussie van onderzoeksresultaten  

 
EERDER ONDERZOEK  
De CED-Groep heeft al twee keer eerder onderzoek gedaan naar de werkwijze van 
samenwerkingsverband Unita (toen nog in oprichting) (Algera, 2012, 2013). Deze beide 
onderzoeken hadden vooral de inrichting van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband 
als onderwerp.  
Eén van de vragen in beide onderzoeken betrof of het gelukt was doelen voor het kind, het 
onderwijs en/of de opvoeding te formuleren. Pouledeskundigen waren toen degenen die 
antwoordden en kwamen destijds uit op circa 70% ‘ja’ en ongeveer 30% ‘enigszins’, als het gaat om 
kind- en onderwijsdoelen. De scores namen tussen 2012 en 2013 iets af. Nu in 2016 zegt 74% van 
de trajectbegeleiders (een groep die vergelijkbaar is met de pouledeskundigen van toen) dat er 
‘meestal’ tot ‘altijd’ doelen opgesteld worden voor de leerling, het onderwijs en/of de opvoeding. 
Als ‘meestal’ en ‘altijd’ beschouwd mogen worden als een ‘ja’, dan lijkt het percentage ‘doelen 
formuleren tijdens mdo’ stabiel rond 75% te liggen. Waarom het in ongeveer een kwart van de 
gevallen niet gelukt is doelen te formuleren, blijft onduidelijk, omdat het voorgenomen 
dossieronderzoek daartoe ontoereikend bleek. Overigens scoren ib’ers in het huidige onderzoek 
een hoger percentage dan trajectbegeleiders.  
Ib’ers gaven in 2013 in ongeveer de helft van de gevallen aan dat door het arrangement 
bovenschoolse deskundigheid de school in kwam, terwijl bijna een kwart vond dat hiervan geen 
sprake was. In 2016 is (de strekking van) deze vraag ook weer voorgelegd. Hoewel de 
antwoordcategorieën niet dezelfde zijn, lijken ib’ers tegenwoordig gunstiger gestemd ten aanzien 
van dit aspect: bijna twee derde van hen vindt dat leerkrachten competenter geworden zijn ten 
gevolge van het individuele arrangement.  
Eerder is uitgevraagd of de onderwijs(jeugdhulp)arrangementen pasten bij de onderwijs- of 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leerkrachten, ib’ers en ouders. In 2016 geeft 70% van de 
ib’ers aan dat o(j)a’s ‘altijd’ of ‘meestal’ toereikend zijn. Voor zover er vergeleken kan worden met 
2013 is dit percentage gelijk als het gaat om de passendheid van arrangementen bij de behoeften 
van de professionals (leerkracht en ib’er), maar sloten arrangementen voorheen beter aan bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling ( 2013: 88%). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 
vergelijking enigszins mank gaat, omdat eerder de aansluiting op de behoeften uitgesplitst werd en 
in het 2016-onderzoek samengenomen is. Ook trajectbegeleiders waren eerder positiever gestemd 
(rond 91% passend bij onderwijsbehoeften van de leerling en bij de ondersteuningsbehoeften van 
leerkrachten tegen nu 82%). 
De deskundigheid van trajectbegeleiders werd in eerder onderzoek bij dit samenwerkingsverband 
met hoge percentages gewaardeerd (boven 90%) door alle ondervraagde groepen: ib’ers, 
leerkrachten, pouledeskundigen en ouders. In het 2016-onderzoek zijn alleen ib’ers en 
trajectbegeleiders hierop (her)bevraagd, zij het in een iets andere context. Gevraagd is of de 
deskundigheid van de trajectbegeleiders bijdraagt aan hun waardering voor Unita, naast andere 
zaken. Opnieuw komen hier hoge percentages uit (84% respectievelijk 92%, waarbij de 
trajectbegeleiders in wezen zichzelf evalueerden), maar wat betreft de ib’ers toch lager dan eerder. 
In de groepsgesprekken is door diverse deelnemers opgemerkt dat het sommige nieuwe 
trajectbegeleiders nog aan ervaring ontbreekt. Mogelijk is dit een verklaring voor de iets lagere 
waardering door ib’ers in 2016. 
Unita heeft zelf in schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 een evaluatieonderzoek verricht onder 
leerkrachten, ib’ers en ouders waarin zij de trajectbegeleiders en de mdo-werkwijze van Unita 
waarderen. Omdat de onderzoeker alleen de beschikking had over de grafieken uit dat 
evaluatieonderzoek, zijn de gemiddelde scores niet exact te bepalen. Grofweg krijgen 
trajectbegeleiders gemiddeld een rapportcijfer van rond een acht toegekend en wordt het mdo met 
ruim een zeven gewaardeerd. Ook al zijn deze gegevens verzameld bij deels andere groepen 
(ouders en leerkrachten zijn in het onderhavige onderzoek niet betrokken geweest, alleen de 
ib’ers), toch is de teneur wel in lijn met de huidige onderzoeksresultaten, die doorgaans ook op  
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grote tevredenheid met de deskundigheid van de trajectbegeleiders wijst en in iets mindere mate 
de toereikendheid van de verschillende o(j)a’s.  
 
BASISONDERSTEUNING  
Aan de vijf respondentengroepen is gevraagd wat volgens hen tot de basisondersteuning gerekend 
moet worden. Hierover zijn afspraken gemaakt die voor alle scholen binnen de grenzen van Unita 
gelden. Deze afspraken hebben een directe link met de schoolondersteuningsprofielen van de 
scholen. Toch blijkt hierover geen eenduidigheid te bestaan, zo blijkt uit dit onderzoek. Grofweg 
lijken de verschillen binnen respondentengroepen groter dan tussen respondentengroepen.  
De geconstateerde verschillen krijgen pas duiding als die afgezet worden tegen ‘de waarheid’. De 
lijst met zeventien basisondersteuningsaspecten is daarom nog eens voorgelegd aan vier door de 
wol geverfde sleutelinformanten bij Unita. Hoewel ook zij niet op alle aspecten overeenstemmen, 
kan met enige voorzichtigheid geconcludeerd worden dat de meerderheid van de respondenten het 
bij het juiste eind heeft: als hoge percentages respondenten vinden dat iets onder de 
basisondersteuning valt, dan is dat ook zo volgens de vier sleutelinformanten bij Unita; als er lage 
percentages gescoord worden in dit verband, dan vinden ook meer sleutelinformanten dat het 
aspect niet onder de basisondersteuning ressorteert. Bij de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten omtrent aspecten van de basisondersteuning moet dus ermee rekening 
gehouden worden dat een respondent bij de beantwoording mogelijk een (iets) ander beeld voor 
ogen heeft gehad van de basisondersteuning dan in het Ondersteuningsplan bedoeld is. 
Hoewel er dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning gelden, lijkt lang niet iedereen ermee 
bekend, ook al ontstond uit het vooronderzoek een andere indruk. Uit de groepsgesprekken is naar 
voren gekomen dat het hierbij wel eens meer om de term ‘ijkpunten’ zou kunnen gaan dan om de 
inhoud. Als aan de groep die wel inhoudelijk bekend is met deze ijkpunten, wordt gevraagd of ze 
alle dertien in de praktijk gerealiseerd zijn, scoort men behoudender dan wanneer alle 
respondenten (ook die de ijkpunten niet als zodanig herkennen) per aspect om een 
praktijkbeoordeling gevraagd wordt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het overallbeeld dat 
men van ‘de basisondersteuning’ heeft negatiever is dan op grond van de scores op de afzonderlijke 
ijkpunten nodig is: de beeldvorming lijkt minder positief dan de praktijk. 
 
ONDERSTEUNINGSPLAN  
In het Ondersteuningsplan van Unita staat de visie en ambitie van dit samenwerkingsverband 
beschreven. Zo staat er genoteerd dat van scholen wordt verwacht meer dan het wettelijke niveau 
van basisondersteuning te kunnen bieden. De vijf respondentengroepen verschillen behoorlijk van 
mening of dit in de praktijk het geval is: de meerderheid van Unita-bestuursleden vindt van niet, 
maar de andere respondentengroepen zijn variërend van 56% (schooldirecteuren) tot 88% 
(schoolbestuurders) van oordeel dat het wettelijk minimumniveau van basisondersteuning wel 
degelijk overstegen wordt in de praktijk. Hoewel dit streven dus alleen volgens (het grootste deel 
van) het Unita-bestuur niet gerealiseerd is, vindt geen van de respondentengroepen in meerderheid 
dat het ambitieniveau nog hoger zou moeten komen te liggen. In de beantwoording van dit item 
wordt niet duidelijk of men het ambitieniveau gelijk wil houden of juist terugschroeven omdat het 
nu al te hoog zou zijn. Afgaand op het resultaat dat de meerderheid van de respondentengroepen 
vindt dat het niveau van de basisondersteuning het wettelijk minimum reeds overstijgt, kan beide 
kanten op geredeneerd worden. Uit de groepsgesprekken wordt echter wel duidelijk dat de teneur 
is dat het ambitieniveau niet verder moet worden opgeschroefd, maar eerst maar eens het in de 
regio afgesproken niveau van basisondersteuning op elke school geconsolideerd moet worden. In 
met name de open antwoorden, maar ook in de groepsgesprekken wordt steeds weer aangegeven 
dat scholen nog werken aan het op peil krijgen van de basisondersteuning. Toch stelt Unita zich op 
het standpunt dat men daarvoor de afgelopen twee (overgangs)jaren had moeten gebruiken. Zo 
bezien is de norm die Unita (ten behoeve van dit onderzoek) heeft aangegeven (80% van de 
scholen heeft de dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning gerealiseerd), als mild te 
kwalificeren. 
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Als missie van Unita staat in het Ondersteuningsplan vermeld dat het samenwerkingsverband 
samenwerking tussen de deelnemende schoolbesturen faciliteert en borgt. Behoorlijk hoge 
percentages respondenten (56% van de schoolbestuurders tot 100% van de trajectbegeleiders; 
Unita-bestuursleden uitgezonderd (17%)) geven (overigens ten onrechte) aan dat dit ook een 
wettelijke taak van Unita is. Misschien beoordeelt men dit vanuit diens eigen ervaringen: Unita doet  
dat in de praktijk – en volbrengt daarmee zijn missie – waardoor men denkt dat het een verplichte 
taak is (zie ook het volgende kopje). Aan de andere kant is er ook het onderzoeksresultaat dat de 
solidariteit tussen scholen en schoolbesturen onderling om Passend Onderwijs te realiseren, matig 
is (gemiddeld rapportcijfer over alle respondenten: 6.4). Daaruit zou geconcludeerd kunnen 
worden dat er nog enig werk door Unita op dit terrein te verzetten is.  
 
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
Er zijn aan respondenten 43 werkzaamheden voorgelegd, waarbij steeds de vraag was of men vond 
dat dit een wettelijke taak van samenwerkingsverbanden is of niet. De algemene conclusie is dat de 
verplichtingen die de Wet Passend Onderwijs aan samenwerkingsverbanden stelt doorgaans als 
zodanig worden onderkend, maar dat andere taken ten onrechte als van overheidswege aan 
samenwerkingsverbanden opgelegde verplichtingen beschouwd worden. Enkele in het oog 
springende voorbeelden hiervan zijn de zorgplicht en het verminderen van bureaucratie.  
Een belangrijke verklaring voor dit resultaat is, dat respondenten Unita ‘groter maken dan dat het 
samenwerkingsverband in feite is’, zoals een deelnemer aan een groepsgesprek het verwoordde. 
Aan Unita worden werkzaamheden toegeschreven die volgens de wettekst niet verplicht zijn. 
Hierbij speelt een aantal zaken een rol.  
Enerzijds is de tekst van de Wet Passend Onderwijs niet erg toegankelijk omdat het merendeel uit 
veranderingen van andere wetteksten bestaat. De donkergroene balken in tabel 7.1 moeten dan 
ook als de interpretatie van de verplichtingen door de onderzoeker gezien worden. Bij vier 
inhoudsdeskundige sleutelinformanten bij Unita is nog eens extra nagevraagd welke van de taken 
volgens hen wettelijk verplicht zijn, maar ook zij verschillen onderling van mening en zijn in minder 
dan de helft van de gevallen (20 van de 43) unaniem of een werkzaamheid al dan niet wettelijk 
verplicht is, waarbij zij in vijf van die unanieme gevallen dan wel weer van mening verschillen met 
de onderzoeker. Op z’n minst kan geconcludeerd worden dat tamelijk diffuus is wat als wettelijke 
taken van samenwerkingsverbanden beschouwd moet worden. Daar komt nog bij dat de beoogde 
doelen van Passend Onderwijs (zie § 1.2) niet één-op-één verplichtingen zijn die op het bordje van 
samenwerkingsverbanden liggen.  
Anderzijds is er het inspectiekader, dat samenwerkingsverbanden op méér aspecten beoordeelt dat 
de wet voorschrijft. Omdat het de inspectie betreft, is het voorstelbaar dat men dat associeert met 
een wettelijk kader. Verder kan er verwarring opgetreden zijn, omdat er ook nog een derde 
document (het Ondersteuningsplan) aanwezig is. Samenwerkingsverbanden zijn gehouden een 
Ondersteuningsplan op te stellen en enkele zaken moeten daarin uitgewerkt zijn, maar de verdere 
inhoud is niet wettelijk voorgeschreven (zie de lichtgroene balken in tabel 7.1).  
Dat de praktijk genuanceerder is dan documenten doen vermoeden, is wel weer gebleken tijdens de 
groepsgesprekken. Zo wordt ‘zorgplicht’ door velen in het veld als eis gezien die aan Unita gesteld 
wordt. Ook de vier sleutelinformanten bij Unita doen dat. Dit terwijl in de wettekst en ook nog 
expliciet in diverse andere documenten (departementale voortgangsrapportages en landelijke 
onderzoeksrapporten) de zorgplicht bij schoolbesturen wordt neergelegd. Dat samenwerkings-
verbanden in den lande toch gezien worden als de organisatie die een zorgplicht heeft, komt 
mogelijk doordat het samenwerkingsverband schoolbesturen helpt om die zorgplicht te realiseren, 
maar dat maakt hen nog niet (wettelijk) verantwoordelijk. Mogelijk geldt eenzelfde verklaring voor 
het (ten onrechte als verplicht aangeduide) opstellen van opp’s: scholen zijn daarvoor 
verantwoordelijk, maar die plicht rust pas op hen, als er extra ondersteuning (via het 
samenwerkingsverband) wordt ingezet. Wel vraagt Unita scholen om de opp’s, waardoor het 
misschien lijkt dat het een wettelijk verplichte taak van een samenwerkingsverband is. 
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Verder is het organiseren van mdo’s geen wettelijke taak, maar is dat hoe Unita de zaak aanpakt. 
Misschien hebben niet alle respondenten de vraag goed gelezen en is aangevinkt wat Unita in de 
praktijk op zich genomen heeft. 
 
FINANCIEEL VERDEELMODEL 
Unita is niet uniek met zijn hybride verdeelmodel. Volgens eerder onderzoek (Jepma & Beekhoven, 
2015; Rekers-Mombarg & Bosker, 2015) blijkt dat ruim een kwart van de samenwerkings-
verbanden een hybride verdeelmodel kent, samengesteld uit de drie afzonderlijke verdeelmodellen. 
De verhouding tussen die drie verdeelmodellen (zoals voor Unita in de figuren 3.1 tot en met 3.3 
inzichtelijk gemaakt is), is voor andere samenwerkingsverbanden niet onderzocht. 
Het hybride model is een samenstel van het schoolmodel en het expertisemodel (nog los van een 
kleine toevoeging van het leerlingmodel). Het hangt er (financieel gezien!) helemaal van af hoe de 
leerlingpopulatie eruit ziet of dat voor schoolbesturen gunstig is. Heb je een locatie waarop weinig 
zorgleerlingen (niveau 4) verblijven dan heb je als schoolbestuurder baat bij het schoolmodel, 
omdat je dan vermoedelijk wel uitkomt met die 72 euro die er per reguliere leerling voor staat. Is 
de situatie andersom (veel zware ondersteuningsbehoeftige leerlingen), dan zul je als 
schoolbestuurder eerder geneigd zijn een puur expertisemodel te wensen, zodat het financiële 
risico niet bij het schoolbestuur komt te liggen. Overigens spelen hierbij ook nog andere dan 
financiële factoren een rol, zoals wat een lerarenkorps aankan en ook het gevoelde belang van 
onderlinge solidariteit en vooral de visie op (de output van) Passend Onderwijs is. In de 
randvoorwaardelijke sfeer speelt mee dat eenpitters (financieel) niet veel zorgleerlingen 
aankunnen en doorgaans ook meer moeite zouden hebben hun kennis binnen het team op peil te 
houden van allerlei verschillende onderwijsbehoeften. Als het schoolmodel al een groter aandeel 
gaat uitmaken van de mix, zou goed gekeken moeten worden naar een speciale voorziening voor de 
eenpitters in dit kader. Over onderlinge solidariteit tussen schoolbesturen is in het eerdere van 
deze paragraaf al geschreven.  
Van belang is zowel het schoolmodel als het expertisemodel (en het leerlingmodel) op z'n merites 
te beoordelen. Voor de mate waarin het ene model 'beter' is dan het andere kunnen tal van criteria 
aangelegd worden, al naar gelang de belanghebbende partij die ondervraagd wordt. In de praktijk, 
zo blijkt uit dit onderzoek, hebben schoolbestuurders en veelal ook schooldirecteuren op z’n minst 
enig zicht hierop. Op hun waardering van de voor- en nadelen van elk van de drie verdeelmodellen 
zou kunnen worden voortgebouwd (zie hoofdstuk 9). Hierbij moet wel rekening gehouden worden 
met het feit dat er bij Unita sprake is van een hybride model, waarbij alle drie verdeelmodellen in 
een bepaalde verhouding samen komen. Dit impliceert dat het hybride model niet per se een 
samenstel is van alle voordelen van de drie zuivere verdeelmodellen, omdat sommige voordelen 
wellicht niet naast elkaar kunnen bestaan, elkaar mogelijk zelfs opheffen, maar eventueel elkaar 
ook kunnen versterken. In § 9.2 strandde (min of meer) een poging om op financiële gronden in 
kaart te brengen welke verdeelmodel voor welke actor gunstiger zou zijn. De crux, zeker voor een 
samenwerkingsverband, zit ‘m in de visie die men op Passend Onderwijs heeft ontwikkeld en hoe 
die te realiseren. Daarmee komt de duiding van voor- en nadelen terecht in een inhoudelijke, 
visionaire discussie. Hoewel dit doorgaans als prettiger wordt ervaren omdat het om de inhoud 
gaat, ontbreken tot op zekere hoogte ‘harde’, financiële argumenten ter onderbouwing van die 
discussie. Onder het volgende kopje wordt ingegaan hoe hiermee eventueel om te gaan.  
Een paradoxaal onderzoeksresultaat betreft het volgende. Uit de analyse van voor- en nadelen van 
de drie verdeelmodellen komt naar voren dat het schoolmodel minder favoriet is dan de andere 
modellen, terwijl respondenten, gevraagd naar in welke richting de samenstelling van het hybride 
model zou moeten verschuiven als zij het voor het zeggen hadden, ook aangeven dat een zwaarder 
accent zou mogen komen te liggen op dat schoolmodel. De balans tussen de aantallen voor- en 
nadelen, ook al is die gecorrigeerd (zie § 9.8 en 11.3) slaat in voor het schoolmodel ten opzichte van 
de andere verdeelmodellen negatief uit, terwijl bij eventuele verandering het toch vooral die kant 
zou moeten opgaan. Blijkbaar speelt hier een weging van de afzonderlijke plus- en minpunten een 
rol: niet elk positief of negatief punt weegt even zwaar voor een respondent. Voorstelbaar is dat 
sommige respondentengroepen de grotere autonomie van schoolbesturen in het schoolmodel als  
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alles overheersend voordeel beschouwen, waarbij eventuele nadelen op de kop toe genomen 
worden.  
Overigens moet de waarde van het hybride verdeelmodel ook niet overschat worden. Uit tabel 10.2 
blijkt dat de verdeling van de ondersteuningsgelden één van de minst belangrijke onderwerpen is 
als het gaat om de waardering voor de werkwijze van Unita. Bovendien speelt het hybride 
verdeelmodel slechts een bescheiden rol in zowel het succes als in het falen van Passend Onderwijs, 
zo geven respondenten aan. 
Een gedetailleerde analyse van hoe bijvoorbeeld schooldirecteuren en schoolbestuurders tegen elk 
van de voor- en nadelen aankijken, opent een wereld aan gedachten, waarover Unita en ‘het veld’ 
met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan. Om één voorbeeld te noemen: circa twee derde van de 
schooldirecteuren en schoolbestuurders ziet het niet als bezwaarlijk om in een 100%-schoolmodel 
niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk verantwoordelijk te zijn voor het inrichten en in stand 
houden van de zware ondersteuning (nadeel 14). Discussiepunt zou kunnen zijn of dit geen 
onderschatting is van Unita’s waarde.  
 
VEREVENING  
De verevening pakt voor samenwerkingsverband Unita bijzonder gunstig uit. In de komende jaren 
komen flinke sommen geld extra beschikbaar. Het Unita-bestuur ziet zich voor de vraag gesteld via 
welke methode (verdeelmodel) deze gelden in te zetten. Voorstelbaar is dat voor de bestaande 
gelden de huidige verdeling van grofweg 5:4:1 (zie figuur 3.3) gehandhaafd blijft, maar dat van de 
extra gelden bijvoorbeeld 80% via het schoolmodel naar de schoolbesturen vloeit, waarbij een 
gedeelte mogelijk te oormerken, waardoor het samenwerkingsverband toch sturing kan geven. Per 
saldo zou het schoolmodel dan een zwaarder accent krijgen.  
Een andere verdeling van de extra gelden is natuurlijk ook mogelijk. Zo zou Unita deze gelden ook 
gericht kunnen inzetten om scholen te helpen de basisondersteuning werkelijk op orde te krijgen. 
Dan geldt in de hele regio hetzelfde niveau (op of z’n minst het afgesproken minimumniveau) van 
basisondersteuning en kan daarop verder (uit)gebouwd worden. Daaraan kleven echter ook wel 
weer bezwaren; immers: minder goed functionerende scholen of schoolbesturen op het terrein van 
de basisondersteuning worden in wezen beloond met extra geld.  
Onder het vorige kopje is al opgemerkt dat de discussie in dezen eerder inhoudelijk dan financieel 
is, hoewel het gaat om de verdeling van geld. Welke visie ligt eraan ten grondslag? Hoewel 
financiële afwegingen misschien niet de sterkste zijn (zie § 9.2) en het de vraag is hoe de ervaren 
plus- en minpunten van de samenstellende verdeelmodellen (§ 9.3 tot en met § 9.5) zich houden als 
er accentverschuivingen in de mix zouden optreden, biedt dit onderzoek op ander vlak wellicht 
enig soelaas. Er is immers in het onderzoek direct aan respondenten gevraagd hoe zij het hybride 
model beschouwen. Hoge percentages geënquêteerden zien dit als het ideale verdeelmodel, de 
doelstelling van Passend Onderwijs in aanmerking nemend. Het gaat hierbij om zowel 
schooldirecteuren (74%), schoolbestuurders (88%) en Unita-bestuursleden (75%), terwijl ook 
ib’ers en trajectbegeleiders rond 90% scoren. Zonder meer kan gesteld worden dat het hybride 
verdeelmodel breed gedragen is door alle respondentengroepen. In die zin zouden extra gelden 
volgens dezelfde verhouding verdeeld kunnen worden.  
Als vervolgens de vraag wordt voorgelegd of men deze mix zo wil houden, mocht men in de positie 
zijn hierin verandering te kunnen aanbrengen, dan dalen de percentages echter aanzienlijk. Als de 
aandacht voor nu even gericht wordt op schoolbestuurders en schooldirecteuren, dan zou een 
gedeelte van hen toch wel willen opschuiven richting het schoolmodel en een ander deel richting 
het expertisemodel. Hiermee is niet gezegd dat diegenen een ‘zuiver’ verdeelmodel willen hebben, 
maar dat zij een accentverschuiving zouden willen zien. Overigens bleek in de groepsgesprekken 
dat deze vraag mogelijk anders is opgevat dan bedoeld: het huidige hybride model is volgens velen 
ideaal, maar als het moet veranderen, dan liever in de aangegeven richting.  
Het huidige hybride verdeelmodel mag dan wel als ideaal beschouwd worden, toch speelt de 
toekomstbestendigheid het model parten. Grofweg de helft van de respondenten is van mening dat 
het verdeelmodel met het oog op de toekomst moet veranderen. Mogelijk wordt dit ingegeven 
doordat ook grofweg de helft verwacht dat er in de komende jaren een groter beroep gedaan zal  
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worden op de bovenschoolse expertise van Unita. In die zin zou een verschuiving naar een 
zwaarder accent op het expertisemodel passen, hoewel sommige schooldirecteuren tijdens het 
groepsgesprek zeggen dat de scholen wel beloond mogen worden voor hun toegenomen rol in de 
ondersteuning van leerlingen, hetgeen hen doet pleiten voor een grotere nadruk op het 
schoolmodel. Ook nu weer blijken tegengestelde belangen en interpretaties; een met verve 
uitgedragen visie zal helpen hierin een weg te vinden. De schoolbestuurders zeggen in het 
groepsgesprek in wezen hetzelfde: eventuele verschuivingen in de mix moeten gebaseerd zijn op de 
doelen die in het nieuwe Ondersteuningsplan opgesteld worden. 
 
TERMIJNEN  
Wat betreft de termijnen in het ondersteuningsproces blijkt gemiddeld genomen zo’n zeven weken 
na het compleet hebben van het Groeidocument een arrangement ingezet te zijn. Bijna iedereen 
vindt de doorlooptijd van de verschillende fasen acceptabel. Vooral ib’ers hebben invloed op de 
snelheid waarmee het Groeidocument gecompleteerd wordt. Wachtlijsten voor bepaalde 
arrangementen en agendaproblemen van professionals (en soms ouders) zijn de grootste 
bedreigingen voor het vlotte verloop. Overigens wordt gezegd dat particuliere bureaus een veel 
langere doorlooptijd hebben dan Unita. Voor zover het dossieronderzoek hiervoor geschikt is, lijkt 
de termijn (op z’n minst van fase 1) in werkelijkheid veel langer dan wat ib’ers en 
trajectbegeleiders ervaren, terwijl in die analyse ook nog eens de (bewerkelijke) her-indicaties so 
buiten beschouwing gelaten zijn. Het wordt uit dit onderzoek niet duidelijk waardoor het verschil 
tussen beleving en realiteit veroorzaakt wordt. Overigens houdt Unita zelf als norm aan dat binnen 
drie weken ondersteuning geboden moet worden, hoewel het moment waarop de teller dan gaat 
lopen onduidelijk is. Zowel in de beleving van ib’ers en trajectbegeleiders als in de werkelijkheid 
lijkt deze termijn behoorlijk langer. 
Eigenlijk ligt er nog een fase tussen fase 2 en 3 in: het tijdsverloop tussen toewijzing van een 
trajectbegeleider en het moment dat hij of zij het eerste contact legt met de ib’er. Uit de 
groepsgesprekken blijkt dat dit een variabele lengte kent, hetgeen soms tot ongenoegen leidt. In de 
monitor wordt deze fase echter niet onderscheiden. 
 
OVERIGE OPMERKINGEN 
Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen ‘theorie’ en praktijk als het gaat om het opstellen van 
schoolondersteuningsprofielen. De website Passend Onderwijs (www.passendonderwijs.nl, juni 
2016) meldt dat het samenwerkingsverband alle schoolondersteuningsprofielen bij elkaar legt om 
te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle 
leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de sop's stelt het samenwerkingsverband de 
basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkings-
verband kunnen bieden. In de praktijk lijken de sop’s eerder afgeleid te worden van het 
Ondersteuningsplan. De theorie schrijft een inductieve werkwijze (bottom up) voor, terwijl de 
praktijk eerder deductief (top down) is. Met deze constatering is overigens niet gezegd dat het te 
realiseren niveau van basisondersteuning van bovenaf (door het samenwerkingsverband) opgelegd 
is. 
Het is opvallend dat ongeveer een kwart van de ib’ers en schoolbestuurders en een vijfde deel van 
de schooldirecteuren aangeeft dat hun school (of scholen) niet (allemaal) gebruik maken van 
niveau 4-ondersteuning. Uit de monitor komt echter naar voren dat vrijwel elke school in het 
afgelopen schooljaar een aanvraag gedaan heeft bij Unita, terwijl de respondenten zelf (op één 
schoolbestuurder na) op een andere plek in de online vragenlijst aangeven dat zij met minstens 
twee leerlingen ervaring hebben met Unita.  
Volgens de Unita-directeur komt een afwijzing in minder dan één procent van de gevallen voor. Dit 
wordt gestaafd door Unita’s monitor. Zo bezien is de bevinding dat minder dan de helft van de 
respondenten heeft ooit te maken gehad met een afwijzing van een ondersteuningsaanvraag 
opmerkelijk hoog. Ook in de groepsgesprekken leeft dit thema nogal en dan met name hoe het loket 
z’n afwijzing communiceert. Dat doet vermoeden dat het aantal afwijzingen toch groter aanvoelt 
voor respondenten. 

http://www.passendonderwijs.nl/
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Als het gaat om de toegekende arrangementen, dan blijken diagnostische en begeleidings-
arrangementen die vanuit het onderwijs worden opgesteld veel vaker als succesvol betiteld te 
worden dan die waarbij de insteek vanuit de jeugdhulp is. Het ‘j-gedeelte’ in de o(j)a’s wordt ook 
vaker als risico voor een ineffectief arrangement genoemd. Overigens komen jeugdhulp-
arrangementen maar weinig voor. 
De percentages aangaande het door twee deskundigen laten beoordelen van tlv’s zijn bij alle 
respondentengroepen vrij hoog. Toch is het opmerkelijk dat hier niet 100% op ‘altijd’ gescoord 
wordt, omdat Unita dat (volgens zijn directeur) wel in alle gevallen doet. 
Terugkomend op de versterking van de basisondersteuning en het hiervoor eventueel aanwenden 
van de vereveningsgelden, zou Unita kunnen besluiten om leerkrachten te empoweren. Dit 
onderzoek toont (opnieuw) aan dat er winst te behalen is op het vlak van het competenter krijgen 
van leerkrachten aan de hand van de uitvoering van o(j)a’s. Als leerkrachten minder handelings-
verlegen worden, dan kan het niveau van de basisondersteuning gaandeweg omhoog. In de 
groepsgesprekken wordt beweerd dat zich richten op de leerkrachten het meest effectief is. Op 
basis van dit onderzoek kan geconstateerd worden dat voor trainingen van leerkrachten door Unita 
een goede voedingsbodem aanwezig is. Immers: het verzorgen van scholing aan leerkrachten in het 
reguliere basisonderwijs met betrekking tot s(b)o-vaardigheden wordt met name door ib’ers 
(84%) als verplichte taak van een samenwerkingsverband gezien. Hoewel dit feitelijk onjuist is, 
heeft Unita daar desgewenst wel een ingang. 
 
STRATEGISCH GEDRAG  
Het gevoel bestaat dat diverse actoren in het veld strategisch gedrag vertonen om hetzij financieel, 
hetzij inhoudelijk te realiseren wat men voor ogen staat. Het gaat hierbij om berekenend gedrag. 
Als aan schooldirecteuren en schoolbestuurders dit in het groepsgesprek wordt voorgelegd, 
herkennen zij dit in eerste instantie niet, maar na enig doorvragen blijkt het op micro-niveau wel 
praktijk te zijn. Schooldirecteuren – net als Unita – zetten zich in om een passende onderwijsplek 
voor alle leerlingen te realiseren en laten zich daarbij niet in eerste instantie leiden door financiële 
argumenten, maar louter onderwijs(zorg)inhoudelijke overwegingen. Het wat aandikken van de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling of het wat meer handelingsverlegen positioneren van de 
ib’er met als doel toch maar een als heilzaam gezien arrangement los te krijgen, zijn voorbeelden 
hiervan. Toch wordt ook strategisch gedrag rond de teldatum van 1 oktober opgemerkt door 
schooldirecteuren en dat is toch wel financieel ingegeven.  
In het groepsgesprek geven de schoolbestuurders aan dat zowel het nieuw ingebrachte 
leerlingmodel, maar ook het schoolmodel eerder uitnodigen tot (financieel) strategisch gedrag. 
Omdat de ondersteuning via het expertisemodel in natura geleverd wordt, speelt dat daar veel 
minder. Voor Unita zou dit een pleidooi kunnen inhouden voor een zwaarder accent op het 
expertisemodel als men berekenend gedrag wil tegengaan.  
 
BEANTWOORDING PROBLEEMSTELLING 
De centrale probleemstelling van dit onderzoek was de volgende: In hoeverre is de Unita-werkwijze 
(basisondersteuning en extra ondersteuning via een hybride verdeelmodel) een effectief middel om 
Passend Onderwijs te realiseren in de Gooi- en Vechtstreek? 
Deze probleemstelling nodigt uit onderzoek te doen in vergelijkende zin met andere werkwijzen 
van bijvoorbeeld buursamenwerkingsverbanden die anders georganiseerd zijn. Zo is het samen-
werkingsverband van Amsterdam voor 100% op het schoolmodel geschoeid. In de 
onderzoeksopzet is daarvoor niet gekozen. Er kan met dit onderzoek alleen iets gezegd worden 
over hoe de werkwijze van Unita is en hoe die ervaren wordt.  
Alle resultaten overziend is het korte antwoord op de probleemstelling dat Unita over het algemeen 
z’n zaakjes goed op orde heeft om Passend Onderwijs binnen zijn grenzen vorm te geven. Het 
hybride model wordt door velen als ideaal verdeelmodel gezien, omdat het aan de ene kant 
(schoolmodeldeel) ruimte biedt voor eigen invulling door de scholen en hun besturen, maar aan de 
andere kant (expertisemodeldeel) ook centraal georganiseerde expertise beschikbaar is voor 
complexere ondersteuningsbehoeften die bij leerlingen kunnen voorkomen. Het leerlingmodeldeel  
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schept in aanvullende (financiële) zin nog meer mogelijkheden om verder maatwerk te leveren. De 
toekomstbestendigheid van het hybride model is volgens een deel van de respondenten echter wel 
een punt van aandacht. 
Meer inhoudelijk: in het vaststellen van welk onderwijs(jeugdhulp)arrangement nodig is om 
tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de 
leerkracht (en ib’er), wordt er snel gewerkt en worden de toegekende o(j)a’s in meerderheid als 
effectief beschouwd. Verder doet Unita veel meer dan wat wettelijk voorgeschreven is, omdat het 
Ondersteuningsplan ambitieus is. Het dekkend netwerk is gerealiseerd en thuiszitters zijn er 
nauwelijks. 
Geconcludeerd kan dus worden dat het aandeel dat Unita in de onderwijsondersteuning voor 
rekening neemt, op een paar kritische noten na, goed verloopt. De crux lijkt ‘m eerder te zitten in de 
basisondersteuning. Niet altijd is voor iedereen – zowel scholen als ook Unita zelf – duidelijk wat nu 
precies onder de basisondersteuning valt. Daarmee is de scheidslijn tussen lichte, interne 
ondersteuning (door de school te leveren, gefinancierd vanuit het schoolmodeldeel) en de 
zwaardere, externe ondersteuning (door Unita, te bekostigen vanuit het expertisemodeldeel) 
diffuus. Juist op deze grens van niveau 3 naar niveau 4 in de ondersteuningspiramide (zie figuur 
1.1) spelen zich kwesties af: een aanvraag kan op die grond worden afgewezen of strategisch 
gedrag uitgelokt. Het verduidelijken en versterken van de basisondersteuning op verschillende 
niveaus (leerkrachten, ib’ers, schooldirecteuren en schoolbestuurders, maar ook voor 
trajectbegeleiders en voor Unita zelf), in eerste instantie met woorden, maar wellicht ook met 
euro’s, lijkt daarmee een beleidsprioriteit van Unita te moeten worden. Wat betreft het versterken 
van de basisondersteuning moet wellicht de aandacht vooral uitgaan naar de leerkrachten, omdat 
werkelijk alle responderende ib’ers, schooldirecteuren en schoolbestuurders aangeven dat de 
ondersteuningsstructuur op niveau 2 en 3 naar behoren functioneert. Dat zou kunnen duiden op 
ruimte voor te behalen winst op niveau 1. Unita heeft in zijn Ondersteuningsplan de eerste twee 
(overgangs)jaren uitgetrokken om de basisondersteuning op een bepaald breed gedragen peil te 
krijgen. Uit de onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld de dertien ijkpunten) blijkt dat men in de regio 
een eind op weg is, maar dat doel nog niet volledig bereikt heeft. Blijkbaar kost dit meer tijd dan 
voorzien. Bemoedigend is in elk geval dat de respondentengroepen in groten getale van mening zijn 
dat de basisondersteuning in de praktijk wel steeds beter gerealiseerd wordt.  
Positief is ook dat Unita volgens grofweg de helft van de respondenten gerechtigd is om zich te 
mengen in het beleid van schoolbesturen. In de groepsgesprekken is deze uit te oefenen invloed 
geconcretiseerd: praktijkproblemen signaleren, die samen met school analyseren en erover 
adviseren, scholen en schoolbesturen aan gemaakte afspraken (kaders) houden en verantwoording 
vragen over de besteding van gelden in het kader van Passend Onderwijs. Wat dat betreft lijkt de 
komende beleidsperiode meer mogelijkheden voor beleidsbeheersing te bevatten, nu het einde van 
de overgangsjaren in zicht komt.  
 
Ten slotte is het imago dat Unita heeft bij de ondervraagde respondentengroepen positief, hetgeen 
een voorwaarde is om als samenwerkingsverband meer ingang in de praktijk te krijgen. Unita 
wordt namelijk door de meeste respondentengroepen als partner in het realiseren van Passend 
Onderwijs gewaardeerd met gemiddelde rapportcijfers van minstens 7.5. Daaraan kan nog 
toegevoegd worden dat Unita’s sterke punten liggen op het gebied van de procedures (snelheid van 
werken), deskundigheid (van trajectbegeleiders) en motivatie (de drive om elke leerling op een 
passende plek te krijgen). Juist omdat in dit rapport beargumenteerd wordt dat keuzen eerder 
gebaseerd dienen te zijn op visie dan op financiën, heeft Unita met deze opstekers veel in handen 
om het veld mee te krijgen. 
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11.3 Methodologische kanttekeningen 

 
RESPONS 
Hoewel de onderzoekers zich, samen met de klankbordgroep, uitgebreid over de vragenlijst 
gebogen hebben, is er toch commentaar gekomen op de lengte en het gebruikersvriendelijkheid van 
de vragenlijst. De overwegend dichotome variabelen (‘ja’/’nee’) boden niet altijd voldoende ruimte 
voor nuance. Voor sommigen deed het onbedoeld aan als een overhoring. Enkele respondenten uit 
het s(b)o reageerden met de opmerking dat de eerste rubriek in de online vragenlijst, die over de 
basisondersteuning ging, niet toegesneden was op hun setting, omdat de basisondersteuning daar 
niet of heel anders speelt dan op het reguliere basisonderwijs.  
De twee bij het groepsgesprek aanwezige schoolbestuurders is gevraagd of zij de relatief lage 
respons (24%) op de online vragenlijst en de geringe animo voor het groepsgesprek (vijf 
aanmeldingen waarvan vanwege agendaproblemen uiteindelijk met twee schoolbestuurders is 
gesproken) konden verklaren. Zij dragen aan dat veel eenpitters (17 van de 31 schoolbesturen) niet 
door professionals bemenst worden, maar door vrijwilligers. Dit kan de prioritering van deze 
bestuurders beïnvloed hebben. Daarnaast is er sprake van onderzoeksmoeheid, gelet op de vele 
evaluaties die op schoolbestuurders afkomen. Als derde reden wordt genoemd dat niet alle 
schoolbestuurders even betrokken zijn; de opkomst bij de ALV zou daarvan een voorbeeld zijn. 
Nadere analyse wees – voor zover mogelijk – overigens uit dat de ingevulde vragenlijsten door 
schoolbestuurders ruim boven de 80% van de scholen vertegenwoordigden, omdat vooral grotere 
schoolbesturen wel reageerden.  
Nog een opmerking over de eenpitters. Als schoolbestuurders konden antwoorden met een bepaald 
percentage van hun scholen waarop iets al dan niet gerealiseerd is, dan is het bij eenpitters per 
definitie of 100% of 0%. Mogelijk heeft dit de in bijlage I gepresenteerde frequentieverdeling 
vertekend, hoewel relatief weinig eenpitters respondeerden.  
Omdat de respondentengroep van de schoolbestuurders (n=10) en het Unita-bestuur (inclusief 
directeur en voorzitter opr; n=8) klein is, worden percentages al snel groot. Zeker in het geval van 
de Unita-bestuursleden moet dit in ogenschouw genomen worden: als twee personen samen iets 
anders vinden dan de rest van het bestuur, dan zit je meteen al op een kwart van de 
respondentengroep.  
De tekst die door respondenten ingevoerd werd bij open vragen (integraal opgenomen als bijlage 
II), is in dit rapport slechts summier verwerkt, omdat het veelal op losse opmerkingen gaat (n=1). 
Zodra er een lijn in de antwoorden te constateren viel, is dit op de juiste plek beschreven. Overigens 
zijn verscheidene opmerkingen ook teruggehoord in de groepsgesprekken.  
 
ONEIGENLIJKE RESPONS 
In deze laatste paragraaf worden enkele kanttekeningen bij de uitvoering van dit onderzoek 
geplaatst. Het is verscheidene malen voorgekomen dat respondenten (de link naar) hun vragenlijst 
doorgaven aan iemand anders, waardoor bijvoorbeeld een schooldirecteur een school-
bestuurdersvragenlijst beantwoordde. In de analyse is uitgegaan van de respondent, niet de aard 
van de vragenlijst. De antwoorden van een schooldirecteur op een schoolbestuurdersvragenlijst 
zijn gevoegd bij de groep schooldirecteuren. Omdat beide vragenlijsten wel enigszins verschilden 
(vrijwel uitsluitend in het aantal voorgelegde items), kan het voorkomen dat er antwoorden 
beschikbaar komen die er niet hadden ‘horen’ te zijn. Waar mogelijk is er gehercodeerd; in andere 
gevallen zijn de verstrekte antwoorden weggegooid. Een ander gevolg is dat er ontbrekende 
waarden ontstaan, terwijl voor de betreffende respondentengroep dit niet mogelijk is omdat een 
bepaald item verplicht moest worden ingevuld. Als dat item in een andere vragenlijst niet 
voorkomt, dan genereert dat een missing. Door het onderling doorgeven van vragenlijsten komen 
er ook antwoorden op open vragen, daar waar dit niet verwacht was voor die respondentengroep 
(zie bijlage II). Binnen het Unita-bestuur leverde het delen van de link naar de vragenlijst een 
respons van groter dan 100% op.  
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VOOR- EN NADELEN VAN VERDEELMODELLEN 
De lijsten met voor- en nadelen van de drie verdeelmodellen (hoofdstuk 9) zijn niet allemaal even 
lang. Soms zijn er in de literatuur meer voordelen dan nadelen gevonden (of andersom) of zijn er 
meer aangedragen door de praktijk. Een lange lijst met voordelen van het expertisemodel (14 
stuks) kan een respondent het idee geven dat dat toch wel een heel goed model zal moeten zijn. 
Toch staan daar ook tien nadelen tegenover. De verhouding plus- en minpunten is uiteindelijk niet 
bijzonder scheef (schoolmodel: 7 om 9; expertisemodel: 14 om 10; leerlingmodel: 4 om 7). Verder 
is in vergelijkende analysen (tabel 9.5 tot en met 9.7 en bijlage IV) gecorrigeerd voor het aantal 
genoemde voor- en nadelen per verdeelmodel.  
Nadeel 36, genoemd met betrekking tot het expertisemodel, is echter een nadeel van het 
schoolmodel. In principe heeft dit de beantwoording niet negatief beïnvloed, omdat men dit dan 
niet als een nadeel van het expertisemodel aangevinkt heeft (hoewel dit toch wel verscheidene 
malen gebeurt). In hoofdstuk 3 is deze fout hersteld, maar dat kon niet meer in de vragenlijst 
gebeuren. Daarom is dit ook zo aangehouden in hoofdstuk 9. 
Niet iedereen zal een genoemd voordeel als een voordeel interpreteren. Bovendien: soms kan iets 
als een voordeel gezien worden en is het tegenovergestelde als nadeel te beschouwen (twee kanten 
van eenzelfde medaille). Met betrekking tot Unita’s hybride model is niet zonder meer gezegd dat 
van alle modellen de voordelen zijn opgepikt. Mogelijk werken sommige voordelen elkaar tegen of 
worden die door andere nadelen ontkracht. 
Bij de beschrijving van de scores op de voorgedrukte voor- en nadelen van de verdeelmodellen is 
men geneigd om bij hoge percentages te denken dat zulke aspecten als belangrijke voor- of nadelen 
aangemerkt worden. Dit is echter niet het geval. Er kan niet gezegd worden dat een bepaald erkend 
voor- of nadeel het grootste is, want er is geen onderlinge weging gevraagd. Wel kan gesteld 
worden dat de meesten dat plus- of minpunt als zodanig onderkennen. 
 
DOSSIERONDERZOEK  
De bijvangst van het lichten van dossiers in het kader van onderzoek is vaak dat naar voren komt 
dat de registratie sub-optimaal is. Ook in dit onderzoek wordt dit duidelijk. In Groeidocumenten 
staat de hulpvraag op verschillende plekken beschreven en wordt die niet altijd eenduidig ingevuld. 
De doelen staan ook op diverse plaatsen vermeld: bij de ‘Reden van aanmelding’ (vraag 1 in het 
Groeidocument), bij de ‘Vragen/verwachtingen van school en ouders’ (vraag 2 en 3) en bij vraag 7: 
‘Wat hebben jullie nodig?’. Verder komen doelen terug bij het onderdeel ‘Stimulerende en 
belemmerde factoren’ onder rubriek H: ’Doelen voor kind, onderwijs en opvoeding’, bij het 
onderdeel smarti onder rubriek J: ‘Doelen kind, onderwijs en opvoeding’ en ten slotte nog bij de 
verslaglegging van de mdo’s (bij vraag ‘Doelen van het overleg’ en ook nog in de samenvatting). Als 
doelen op meerdere plekken vermeld staan, zijn ze lang niet altijd hetzelfde omschreven. 
Bovendien worden doelen meestal niet meetbaar genoteerd. In de praktijk worden doelen in de 
loop van de mdo’s bijgesteld. De vraag is welke doelen dan ook geëvalueerd zouden moeten 
worden. 
Ook met betrekking tot de arrangementen valt wel enige kritiek te geven. Zo zijn de zoekplaatsen 
voor welk arrangement is toegewezen en welk effect dat o(j)a heeft, legio: mdo-verslagen, mdo-
evaluaties, verslagen van psychologen of ab’ers, aanvragen voor een tlv, diagnostische 
onderzoeksrapporten et cetera. Verder worden gevraagde arrangementen meestal niet aangekruist 
en/of na toekenning door het loket niet aangepast. Bovendien verschilt de naamgeving van de 
arrangementen zoals die door het loket dan wel tijdens mdo’s gebezigd wordt. Ook de 
afsluitingsdata van het mdo en het o(j)a worden meestal niet ingevuld. Als een arrangement is 
toegekend en doorlopen, wil je weten of dit effect heeft gehad. In de doelen meet je het effect (op 
leerling, onderwijs of opvoeders), maar niet of het arrangement zelf voldeed. Arrangementen die 
het loket toekent, hoeven niet altijd opgevolgd of uitgevoerd te worden. Ouders zien ervan af of er 
is verandering van school et cetera. Het arrangement blijkt dan toch niet de juiste handreiking.  
Bovenstaande kritiek op de dossiers kwalificeert die dossiers niet als ‘slecht’, maar het geeft wel 
aan dat ze minder geschikt blijken voor het doen van onderzoek op basis van die dossiers. Als er  
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iets gezegd moet worden over de betrouwbaarheid van het handmatig verrichte dossieronderzoek, 
dan zijn 51 van de 1.003 (5%) dossiers gelicht. Als wordt gekeken naar de aard van de 
arrangementen die zijn toegekend in deze subgroep en de percentages worden vergeleken met de 
hele groep (zie tabel 6.1), dan kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de subgroep van 51 een 
matige afspiegeling qua toegekende arrangementen is van de hele groep van 1.003. Grootste 
afwijkingen betreffen iets meer her-indicaties, iets minder arrangementen observatie/onderzoek/ 
advies en minder tlv’s ten opzichte van de hele onderzoeksgroep. Daarmee wordt de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten van deelvraag a en b (zie § 6.2) enigszins aangetast. 
Voor beantwoording van deelvraag e en f (zie § 6.2) volstond het dossieronderzoek überhaupt niet. 
De financiële cijfers zijn gebaseerd op 2015, dat nog wel een overgangsjaar en daarmee niet geheel 
representatief was. De komende jaren zullen forse bedragen vanwege een gunstige verevening voor 
dit samenwerkingsverband vrijkomen. In die zin zullen ook de komende jaren (tot aan 2020) 
financieel gezien niet geheel representatief zijn. 
 
NORMEN 
De voorzitter en de directeur van Unita zijn gevraagd om bij veel items van de vragenlijst een 
normering aan te geven: minimaal hoeveel procent van de respondenten zou bijvoorbeeld ‘ja’ 
geantwoord moeten hebben volgens hen? Zij hebben dit gedaan voordat de kwantitatieve 
onderzoeksresultaten voor hen beschikbaar kwamen. Er is een apart Excel-document opgesteld dat 
werkt als een soort balanced scorecard. Per item zijn de scores (per respondentengroep) genoteerd 
en als die onder de aangegeven norm uitkomen, kleuren die scores rood, anders groen. Zo wordt in 
één oogopslag duidelijk waaraan en bij welke respondentengroep gewerkt moet worden om de 
scores hoger te krijgen, waar het ‘feestje gevierd’ kan worden dat de norm gehaald is of wellicht 
waar men de norm zou willen bijstellen, hetzij naar onderen hetzij naar boven. Het geleverde Excel-
bestand biedt eenvoudig de mogelijkheid daartoe. Van de 167 keer dat een norm getoetst werd, 
werd de gestelde norm 106 keer (63%) gehaald en 18 keer (11%) bijna gehaald (samen 74%), 
terwijl er op 43 aspecten (26%) nog gewerkt kan worden aan het bereiken van de norm. In deze 
berekening is geen rekening gehouden met de inhoudelijke waarde van het bereiken van een 
bepaalde norm: misschien moet de norm van X wel niet opgelegd worden aan respondentengroep 
Y. 
 
OVERIGE OPMERKINGEN 
Als de vijf respondentengroepen waar mogelijk met elkaar vergeleken worden, dan blijken 
trajectbegeleiders doorgaans lager te scoren dan andere groepen. In § 10.5 hebben zij hiervoor 
plausibele verklaringen aangedragen. Als de resultaten van het Unita-bestuur tegen het licht 
gehouden worden, dat komt daaruit een beeld naar voren dat de bestuursleden niet altijd unaniem 
zijn in hun beoordelingen. Mogelijk heeft dit te maken met hun achtergrond van waaruit zij zitting 
hebben in het bestuur. Aan het begin van deze paragraaf is nog een methodologische verklaring 
gegeven voor de onderlinge verschillen binnen het Unita-bestuur. 
 
TENSLOTTE 
Hoe objectief kwantitatieve onderzoeksresultaten ook mogen lijken, de interpretatie daarvan is 
toch een subjectieve zaak. Wil men aantonen hoe goed men de zaken voor elkaar heeft, dan 
beschrijft men dat het glas halfvol is en haalt alleen aan dat het aandeel van een bepaalde groep 
actoren dat stelt dat iets wel gerealiseerd is, maar liefst driekwart is. Zoekt men met zelfkritiek 
echter naar aangrijpingspunten voor verbetering van de afstemming tussen onderwijs en zorg, dan 
stelt men dat het glas halfleeg is en appelleert aan het feit dat het aandeel actoren dat aangeeft dat 
iets in de praktijk niet gebeurt, toch nog altijd een kwart van de respondenten betreft. Het is dan 
ook aan het Unita-bestuur en de afzonderlijke respondentengroepen om de waarde en het gewicht 
aan de in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten toe te kennen. 
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11.4 Aanbevelingen 

 
Als de voornaamste conclusies van dit onderzoek in vogelvlucht beschouwd worden, dan kunnen 
de volgende aanbevelingen opgesteld worden: 
 communiceer naar ‘het veld’ wat de reikwijdte van de basisondersteuning feitelijk is; 
 vind wegen op met name leerkrachten en schooldirecteuren verder toe te rusten om de 

basisondersteuning beter uit te voeren of de uitvoering ervan te kunnen garanderen; 
 bekort de tijd die verstrijkt voordat een aan de casus gekoppelde trajectbegeleider contact 

opneemt met een ib’er; 
 zoek naar mogelijkheden om de effectiviteit van onderwijs(jeugdhulp)arrangementen te 

vergroten in de zin van dat ook andere, niet in een mdo besproken leerlingen van een 
arrangement kunnen profiteren en leerkrachten competenter worden ten aanzien van 
veelvoorkomende (gedrags)problemen; 

 verbeter de communicatie van het loket met ‘het veld’ door verwachtingen over en weer te 
bespreken; 

 verricht vervolgonderzoek onder met name schoolbestuurders en schooldirecteuren als het 
gaat om het toekomstbestendig maken van het hybride verdeelmodel; 

 communiceer krachtig welke visie ten grondslag ligt aan het hybride verdeelmodel en maak 
duidelijk dat een eventuele verschuiving in de verhouding van de afzonderlijke financiële 
verdeelmodellen past binnen die visie; 

 overweeg of de bemoeienis van Unita met school(besturen)beleid zich zou moeten beperken 
tot het wijzen op en houden aan de gemaakte afspraken; bediscussieer of deze rol binnen 
Unita’s visie past en indien dat het geval zou zijn: verkrijg een mandaat hiervoor van het veld; 

 ga bij schoolbestuurders na of de onderlinge solidariteit tussen schoolbesturen (nu 
gemiddeld rapportcijfer 6½) verstrekt moet worden en of Unita hierbij een rol zou moeten 
(en willen) spelen; 

 ‘vier een feestje’ vanwege de gunstige onderzoeksresultaten, zoals de behaalde 8– voor 
partnerschap in het realiseren van Passend Onderwijs, het door het veld als ideaal ervaren 
hybride verdeelmodel, de ervaren effectiviteit van onderwijs(jeugdhulp)arrangementen en 
dito snelheid van werken en Unita’s deskundigheid en drive. 
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Bijlage I: Kwantitatieve onderzoeksresultaten  

 
Op de volgende pagina’s worden per item de bevindingen voor elke respondentengroep 
gepresenteerd. Over het algemeen betreft het percentages, behalve bij items 38 en 41, waar het 
deels om weken gaat, terwijl het bij items 169 tot en met 171 om rapportcijfers gaat. Waar cellen 
leeg gelaten zijn, is het betreffende item niet aan die respondentengroep voorgelegd.  
Bij de meeste items is de respondent de gelegenheid geboden aan te geven dat hij of zij zich geen 
oordeel over het betreffende onderwerp kon vormen. De itemrespons kan hierdoor gering zijn. 
Zoals gebruikelijk is de antwoordcategorie ‘kan ik niet beoordelen’ niet in de percentering tot 
100% meegenomen, maar wordt die wel vermeld, om een indruk te geven van hoe breed gedragen 
de feitelijke antwoorden (bijvoorbeeld ‘ja’/‘nee’) zijn. In deze gevallen zijn de percentages voor de 
optie ‘kan ik niet beoordelen’ of vergelijkbare antwoordcategorieën gecursiveerd.  
Een andere reden voor een lage itemrespons kunnen skips zijn: op grond van een gegeven 
antwoord mocht een bepaalde andere vraag of serie vragen overgeslagen worden. Dit komt voor bij 
item 14 na een skip in item 13, bij item 35 na een skip in item 34 en bij heel rubriek 6 na een skip in 
item 105. 
Wanneer de itemrespons (om welke reden dan ook) onder de 50% zakte, is een dergelijk resultaat 
(cel) rood gekleurd, een respons tussen 25% en 50% levert een gele cel op. Zulke bevindingen 
moeten met de nodige voorzichtigheid betracht worden.  
Afrondingsverschillen laten de sommatie van percentages soms niet precies op 100 uitkomen. Dit is 
natuurlijk ook het geval als er meer dan één antwoord gegeven mocht worden (in het geval van de 
items 1, 11, 12, 35, 50, 51, 100, 172 en 173); dan kan per optie alles tussen 0% en 100% gescoord 
worden. 
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Nr. Item Antwoord- 

categorieën 

Intern 

begeleiders 

School-

directeuren 

School-

bestuurders 

Traject-

begeleiders 

Unita-

bestuur* 

 Rubriek 1 – Basisondersteuning  

1. Welk aanbod valt volgens u binnen 
samenwerkingsverband Unita onder de 
basisondersteuning?  

Agressieregulatie 
Begeleiding bij dyscalculie 
Begeleiding bij dyslexie 
Faalangstreductie 
Lesgeven aan leerlingen met een hoger dan gemiddelde 
 intelligentie, (hoog) begaafde leerlingen  
Lesgeven aan leerlingen met een lager dan gemiddelde 
 intelligentie, (zeer) moeilijk lerende leerlingen  
Licht curatieve interventies 
Medische handelingen in de klas 
Preventieve interventies op basis van gedrag 
Preventieve interventies op basis van leren (zoals positive 
 behaviour support) 
Remedial teaching 
Sociale vaardigheidstraining 
Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en 
 instructieruimten en hulpmiddelen 
Veilig schoolklimaat 
Voorkomen van gedragsproblemen 
Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoed-
 problemen 
Weerbaarheidstraining 
Anders, namelijk ... 

22 
76 
82 
35 
90 
 

74 
 

82 
22 
96 
96 
 

76 
22 
65 
 

92 
92 
94 
 

18 
Zie bijlage II 

31 
84 
88 
56 
84 
 

66 
 

84 
25 
94 
91 
 

72 
47 
66 
 

84 
94 
94 
 

31 
Zie bijlage II 

30 
60 
80 
80 
90 
 

90 
 

50 
10 
90 
70 
 

80 
70 
90 
 

90 
100 
100 

 
60 

Zie bijlage II 

19 
63 
74 
33 
82 
 

82 
 

56 
19 
93 
82 
 

74 
19 
70 
 

89 
82 
96 
 
7 

Zie bijlage II 

25 
88 
88 
25 
88 
 

63 
 

88 
13 
88 
88 
 

75 
25 
63 
 

88 
88 
88 
 

25 
Zie bijlage II 

2. Als één of meer van bovengenoemde werkzaamheden niet tot de 
basisondersteuning horen, vallen ze dan onder de zware extra 
ondersteuning (niveau 4), die via een mdo aangevraagd is? 

Ja, allemaal 
Ja, deels  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

22 
72 
7 
6 

24 
72 
3 
9 

0 
75 
25 
20 

22 
74 
4 
0 

14 
86 
0 
13 

3. Zijn leerkrachten doorgaans voldoende toegerust om het in het 
samenwerkingsverband afgesproken niveau van 
basisondersteuning te bieden?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

70 
30 
12 

75 
25 
13 

67 
33 
10 

23 
77 
19 

40 
60 
38 

4. Zijn ib’ers doorgaans voldoende toegerust om het in het 
samenwerkingsverband afgesproken niveau van 
basisondersteuning te bieden?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

85 
15 
18 

93 
7 
6 

90 
10 
0 

68 
32 
7 

83 
17 
25 

5. Heeft de directeur doorgaans voldoende mogelijkheden om het in 
het samenwerkingsverband afgesproken niveau van 
basisondersteuning te garanderen?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

63 
38 
35 

73 
27 
19 

75 
25 
20 

20 
80 
63 

67 
33 
25 

6. Is het bestuur actief betrokken bij het realiseren van het binnen 
het samenwerkingsverband afgesproken niveau van de 
basisondersteuning? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

80 
20 
29 

85 
15 
16 

70 
30 
0 

71 
29 
74 

80 
20 
38 

7. Wat doet uw school(bestuur) om het afgesproken niveau van 
basisondersteuning te garanderen? 

 
 
 

Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II   

8. Stelt samenwerkingsverband Unita scholen en hun besturen 
voldoende in staat om de basisondersteuning naar behoren te 
kunnen vormgeven?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

74 
26 
20 

85 
15 
19 

78 
22 
10 

87 
13 
44 

71 
29 
13 
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Nr. Item Antwoord- 

categorieën 

Intern 

begeleiders 

School-

directeuren 

School-

bestuurders 

Traject-

begeleiders 

Unita-

bestuur* 
9. Overstijgt het niveau van de basisondersteuning op uw school 

(scholen) het wettelijk minimum (inspectiekader)? 
Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

67 
33 
39 

56 
44 
22 

88 
13 
20 

73 
27 
59 

40 
60 
38 

10. Zou het afgesproken niveau van basisondersteuning van u 
ambitieuzer (hoger) mogen worden in de volgende planperiode 
(dus met ingang van schooljaar 2018-2019)? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

27 
73 
10 

14 
86 
9 

44 
56 
10 

32 
68 
7 

29 
71 
13 

11. Heeft uw school (hebben uw 
scholen) de volgende zaken goed in 
beeld? 

Gemiddelde groepsgrootte  
Beschikbare personeelsformatie per groep 
Gekwalificeerde expertise binnen school, passend bij vereiste 
 basisondersteuning (zoals master SEN, expertise  dyslexie, 
 dyscalculie, (hoog) begaafdheid)  
Externe professionals (andere dan die van Unita), die direct 
 beschikbaar zijn voor ondersteuningsaanbod op school 

100 
98 
83 
 
 

60 
 

100 
100 
97 
 
 

87 

100 
100 
88 
 
 

88 

  

12. Is het volgende op uw school 
(scholen) gerealiseerd? 

Samenwerkingsrelatie(s) van school met andere partijen dan 
 Unita, zoals jeugdhulp/gemeente  
Planmatig werken met het oog op onderwijsondersteuning 
 (basisondersteuning, HGW-cyclus voor alle leerlingen: 
 groepsoverzicht en -plan, groepsbesprekingen met ib’er of 
 presentaties aan team en gerichte klassen-observaties door 
 collega’s)  
Handelingsgericht werken bij individuele leerling, met lichte 
 interne ondersteuning op school 

92 
 

88 
 
 
 
 

98 

97 
 

90 
 
 
 
 

100 

63 
 

100 
 
 
 
 

88 

  

13. Er worden door samenwerkings-
verband Unita 13 ijkpunten voor 
goede basisondersteuning 
aangehouden.  
Bent u daarmee bekend? 

Ja, volledig 
Wel eens van gehoord, maar ik weet niet goed wat die 
 ijkpunten inhouden  sla item 14 over 
Nee, nooit van gehoord  sla item 14 over 

59 
39 
 
2 

63 
34 
 
3 

60 
30 
 

10 

52 
48 
 
0 

100 
0 
 
0 

14. Worden alle 13 ijkpunten op uw school (uw scholen) 

gerealiseerd?** 

In 75-100% van mijn groepen 

In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

42 

58 
0 
0 
6 

77 

24 
0 
0 
9 

67 

33 
0 
0 
10 

  

15. Heeft uw school (hebben uw scholen) in het (meest recente) 
schoolplan beleidsdoelen geformuleerd op het terrein van 
individuele leerlingenondersteuning in Passend Onderwijs?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

85 
15 
16 

67 
33 
6 

 
 
0 
75 
13 
0 
13 

  

16. Beschrijft het schoolondersteuningsprofiel van uw school (scholen) 
welk aanbod aan basisondersteuning de leerlingen geboden wordt? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

93 
7 
10 

94 
7 
3 

 
 
0 

100 
0 
0 
0 
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Intern 
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directeuren 
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17. Kan aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel van uw 

school (scholen) de zorgzwaarte van de ondersteuning van 
individuele leerlingen bepaald worden? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

71 
29 
35 

71 
29 
25 

 
 

40 
75 
0 
0 
25 

  

18. Wordt de effectiviteit van de ingezette financiële middelen voor de 
basisondersteuning (niveau 1, 2 en 3) jaarlijks intern geëvalueerd 
door de directeur en het bestuur? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 

Op <25% van mijn scholen 

60 
40 
47 

70 
30 
16 

 
 
0 
63 
0 
0 

38 

  

19. Wordt de leerlingenondersteuning (als onderdeel van het 
kwaliteitsbeleid) (niveau 1, 2 en 3), van uw school (scholen) 
jaarlijks geëvalueerd door de directeur en het bestuur? 
 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

71 
29 
35 

67 
33 
16 

 
 
0 
75 
0 
0 
25 

  

20. Beoordeelt u de leeromgeving op uw school (scholen) als 
stimulerend (goed pedagogisch klimaat)?** 
 

In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

85 
15 
0 
0 
0 

97 
3 
0 
0 
3 

100 
0 
0 
0 
0 

  

21. Beoordeelt u uw school (scholen) als veilig (fysiek en sociaal)?** In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

92 
8 
0 
0 
0 

100 
0 
0 
0 
3 

100 
0 
0 
0 
0 

  

22. Vindt op uw school (scholen) signalering van onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van leerlingen op systematische wijze 
plaats?** 

In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

83 
15 
2 
0 
0 

90 
10 
0 
0 
3 

100 
0 
0 
0 
0 

  

23. Vindt op uw school (scholen) signalering van 
ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders op systematische 
wijze plaats?** 

In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

61 
30 
2 
7 
4 

77 
20 
3 
0 
6 

50 
0 
0 
50 
20 

  

24. Wordt er op uw school (scholen) handelingsgericht gewerkt aan het 
realiseren van onderwijszorgarrangementen?** 

In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

72 
26 
2 
0 
4 

94 
3 
0 
3 
3 

83 
17 
0 
0 
20 
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25. Wordt er op uw school (scholen) opbrengstgericht gewerkt aan het 

realiseren van onderwijszorgarrangementen?** 
In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

74 
24 
2 
0 
4 

77 
23 
0 
0 
3 

100 
0 
0 
0 
30 

  

26. Hoeveel leerkrachten op uw school (scholen) geven 
gedifferentieerd les (waaronder werken met drie 
instructieniveaus)? 

75-100% van de leerkrachten 
50-74% van de leerkrachten 
25-49% van de leerkrachten 
<25% van de leerkrachten 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
0 
0 
2 

100 
0 
0 
0 
3 

100 
0 
0 
0 
0 

  

27. Wordt op uw school (scholen) de ruimte (tijd en geld) benut voor 
professionalisering van leerkrachten op het gebied van omgang 
met leer- en gedragsproblemen van leerlingen? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

80 
20 
16 

87 
13 
6 

 
 
0 

100 
0 
0 
0 

  

28. Komt de geboden basisondersteuning (niveau 1, 2 en 3) op uw 
school (scholen) overeen met wat het schoolondersteuningsprofiel 
aangeeft?** 

In 75-100% van mijn groepen 
In 50-74% van mijn groepen 
In 25-49% van mijn groepen 
In <25% van mijn groepen 
Kan ik niet beoordelen 

78 
20 
3 
0 
18 

90 
10 
0 
0 
6 

80 
20 
0 
0 
0 

9 
55 
27 
9 
59 

60 
40 
0 
0 
38 

29. Is de overdracht van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
naar een volgende groep op uw school (scholen) goed geregeld 
(warme overdracht)? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

98 
2 
0 

100 
0 
3 

   

30. Is de overdracht van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
naar het speciaal (basis)onderwijs goed geregeld (warme 
overdracht)? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

96 
4 
0 

97 
3 
6 

   

31. Is de overdracht van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
naar het voortgezet onderwijs goed geregeld (warme overdracht)? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

100 
0 
2 

97 
3 
6 

   

32. Worden ouders op uw school (scholen) altijd als partners in de 
leerling-ondersteuning betrokken als er sprake is van behoefte aan 
extra ondersteuning?  

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

94 
6 
2 

97 
3 
3 

 
 

10 
86 
0 
0 
14 

  

33. Werkt op uw school (scholen) de interne ondersteuningsstructuur 
(niveau 2 en 3, met name interne begeleiding) naar behoren? 

Ja 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 
 

100 
0 
12 

100 
0 
3 

 
 
0 

100 
0 
0 
0 
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34. Maakt uw school (maken uw scholen) – bovenop de 

basisondersteuning – gebruik van zware, externe ondersteuning 
om aan specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen? 

Ja 
Nee  sla item 35 over 
Kan ik niet beoordelen  sla 

 item 35 over 
Op 75-100% van mijn scholen 
Op 50-74% van mijn scholen 
Op 25-49% van mijn scholen 
Op <25% van mijn scholen 

76 
24 
6 

81 
19 
3 

 
 

10 
 

57 
29 
14 
0 

  

35. Om welke externe ondersteuning 
gaat het dan?  

Mdo van Unita 
Jeugdhulp 
JGGZ (GGZ-centraal, Fornhese, Bosman, Molenman) 
GGD (jeugdarts of jeugd-verpleegkundige) 
Jeugdhulpinstelling (Youké, OC Trompendaal) 
Particuliere instelling 
Anders, namelijk ... 

91 
56 
65 
71 
56 
71 

Zie bijlage II 

100 
60 
48 
64 
36 
68 

Zie bijlage II 

57 
43 
29 
57 
14 
43 

Zie bijlage II 

  

36. Wordt de basisondersteuning in de praktijk steeds beter 
gerealiseerd?  

Ja, dat kunnen we ook echt 
 aantoonbaar meten 
Ja, naar mijn gevoel wel 
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

85 
 

13 
2 
6 

68 
 

32 
0 
13 

100 
 
0 
0 
0 

81 
 

10 
10 
22 

67 
 

33 
0 
25 

37. Noteer hier uw overige opmerkingen met betrekking tot de 
basisondersteuning.  

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

 Rubriek 2 – Termijnen 

38. Hebt u zicht op hoeveel tijd verstrijkt tussen de aanmelding van 
een leerling (aanvraag voor een Groeidocument) bij het loket van 
samenwerkingsverband Unita en het compleet hebben van het 
Groeidocument (inclusief de bijlagen)? 

Ja (%) 
Nee (%) 
Range: ___-___ weken 
Gemiddeld: ___ weken 

89 
11 
1-6 
2.9 

  30 
70 
1-6 
3.0 

 

39. Hebt u invloed op hoe snel het Groeidocument compleet wordt 
gemaakt? 

Ja, behoorlijk veel invloed 
Ja, enigszins invloed 
Nee, in het geheel geen invloed 

72 
23 
4 

  11 
30 
59 

 

40. Hoe beoordeelt u het (gemiddelde) tijdsverloop tussen het moment 
dat het Groeidocument ingediend is bij het loket en de koppeling 
aan een trajectbegeleider? 

Gemiddeld genomen is het 
 tijdsverloop acceptabel  
Gemiddeld genomen is het 
 tijdsverloop te lang 
Kan ik niet beoordelen 

91 
 
9 
 
2 

  96 
 
4 
 

15 

 

41. Hoeveel weken duurt het gemiddeld genomen (vanaf het moment 
dat de leerling in het mdo besproken is) voordat het arrangement 
daadwerkelijk gestalte krijgt? 

Range: ___-___ weken 
Gemiddeld: ___ weken 
Kan ik niet beoordelen (%) 

1½-6 
3.1 
2 

  1½-7 
3.1 
4 

 

42. Hoe beoordeelt u het (gemiddelde) tijdsverloop tussen de (eerste) 
bespreking van een leerling in het Unita-mdo en de start van het 
arrangement? 

Gemiddeld genomen is het 
 tijdsverloop acceptabel  
Gemiddeld genomen is het 
 tijdsverloop te lang 
Kan ik niet beoordelen 

95 
 
5 
 
8 

  96 
 
4 
 

15 

 

43. Welke omstandigheden zijn er van invloed op het (gemiddelde) 
tijdsverloop tussen de (eerste) bespreking van een leerling in het 
Unita-mdo en de (eerste) inzet van de benodigde ondersteuning? 

 
Zie bijlage II   Zie bijlage II  
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44. Noteer hier uw overige opmerkingen met betrekking tot de 

termijnen.  
 

Zie bijlage II   Zie bijlage II  

 Rubriek 3 – Toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 

45. Als een aanmelding van een leerling werd afgewezen, kon u zich 
dan vinden in de motivatie van samenwerkingsverband Unita? 

Doorgaans wel 
Doorgaans niet 
Heb ik niet meegemaakt 

68 
32 
57 

  75 
25 
56 

 

46. Uitgezonderd afgewezen aanmeldingen, worden in het mdo doelen 
voor de leerling, het onderwijs en/of de opvoeding geformuleerd?  

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

43 
43 
13 
2 
0 

  11 
63 
26 
0 
0 

 

47. In het geval er onderwijs- en/of opvoeddoelen geformuleerd zijn, 
sluiten de toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen dan op 
deze doelen aan? 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

19 
72 
6 
2 
0 

  19 
70 
11 
0 
0 

 

48. In het geval er onderwijs- en/of opvoeddoelen geformuleerd zijn, 
worden deze dan ook daadwerkelijk behaald door het inzetten van 
het arrangement? 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

6 
70 
21 
2 
0 

  0 
78 
19 
4 
0 

 

49. Hoe toereikend acht u de toegekende 
onderwijs(jeugdhulp)arrangementen doorgaans? 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

13 
57 
30 
0 
0 

  4 
78 
15 
4 
0 

 

50. Welke onderwijs(jeugdhulp)-
arrangementen zijn doorgaans 
succesvol om gestelde doelen te 

halen?  

Begeleidingsarrangement vanuit jeugdhulp  
Begeleidingsarrangement vanuit onderwijs 
Diagnostisch arrangement vanuit jeugdhulp 

Diagnostisch arrangement vanuit onderwijs 
Leesambulatorium/leeskliniek  
Rekengroep 
Sbo 
So cluster 2  
So cluster 3 
So cluster 4 
Sociale vaardigheidstraining 
Taalgroep 
Anders, namelijk … 
 
 
 
 
 
 
 

15 
68 
15 

72 
51 
40 
62 
36 
32 
49 
30 
47 

Zie bijlage II 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
85 
39 

89 
73 
54 
69 
39 
35 
46 
39 
54 

Zie bijlage II 
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51. Welke onderwijs-

(jeugdhulp)arrangementen betreft 
het, die regelmatig ineffectief zijn 
om gestelde doelen te halen?  

Begeleidingsarrangement vanuit jeugdhulp  
Begeleidingsarrangement vanuit onderwijs 
Diagnostisch arrangement vanuit jeugdhulp 
Diagnostisch arrangement vanuit onderwijs 
Leesambulatorium/leeskliniek  
Rekengroep 
Sbo 
So cluster 2  
So cluster 3 
So cluster 4 
Sociale vaardigheidstraining 
Taalgroep 
Anders, namelijk … 

40 
24 
28 
12 
16 
8 
8 
4 
8 
12 
16 
4 

Zie bijlage II 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
36 
18 
18 
9 
0 
9 
0 
0 
9 
18 
9 

Zie bijlage II 

 

52. Als een arrangement voor een individuele leerling wordt of is 
uitgevoerd, profiteren dan ook andere leerlingen daarvan?  

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

0 
39 
55 
7 
6 

  4 
27 
65 
4 
4 

 

53. Als een arrangement voor een individuele leerling wordt of is 
uitgevoerd, leidt dit arrangement er dan ook toe dat de leerkracht 
competenter wordt in het omgaan met het type problemen van de 
betreffende leerling? 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

7 
56 
33 
4 
4 

  12 
31 
58 
0 
4 

 

54. Noteer hier uw overige opmerkingen met betrekking tot de 
onderwijs(jeugdhulp)arrangementen door samenwerkingsverband 
Unita.  

 
Zie bijlage II   Zie bijlage II  

 Rubriek 4 – Wettelijke verplichtingen samenwerkingsverbanden 

 Welke taken en verantwoordelijkheden heeft samenwerkings-
verband Unita volgens u? 

 

55. 1. Bewaken dat kwalitatief goed en passend onderwijs geboden 
wordt 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

88 
12 
12 

83 
17 
9 

100 
0 
0 

100 
0 
4 

88 
13 
0 

56. 2. Bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

72 
28 
27 

68 
32 
22 

30 
70 
0 

79 
21 
11 

17 
83 
25 

57. 3. Thuisnabij onderwijs realiseren (in principe) Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

77 
23 
20 

93 
7 
13 

80 
20 
0 

84 
16 
7 

63 
38 
0 

58. 4. Vaststellen niveau van basisondersteuning geldend voor alle 
scholen in werkgebied van samenwerkingsverband (realistisch 
en ambitieus) 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

84 
16 
8 

97 
3 
6 

70 
30 
0 

92 
8 
11 

88 
13 
0 

59. 5. Zorgplicht  Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 
 

77 
23 
10 

86 
14 
9 

60 
40 
0 

85 
15 
4 

33 
67 
25 
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Nr. Item Antwoord- 

categorieën 

Intern 

begeleiders 

School-

directeuren 

School-

bestuurders 

Traject-

begeleiders 

Unita-

bestuur* 
60. 6. Dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod realiseren Ja 

Nee 
Kan ik niet beoordelen 

98 
2 
4 

97 
3 
3 

80 
20 
0 

100 
0 
7 

100 
0 
0 

61. 7. Ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

43 
57 
29 

27 
73 
31 

56 
44 
10 

40 
60 
26 

17 
83 
25 

62. 8. Adviseren van school(bestuur) over onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van leerlingen 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

84 
16 
25 

73 
27 
19 

50 
50 
0 

70 
30 
15 

57 
43 
13 

63. 9. Aantal (ongeoorloofde) thuiszitters terugdringen naar nul  Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

79 
21 
2 

89 
11 
16 

90 
10 
0 

96 
4 
4 

100 
0 
0 

64. 10. Samenwerken met cluster 1 en 2 Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

94 
7 
6 

100 
0 
9 

75 
25 
20 

100 
0 
7 

100 
0 
0 

65. 11. Herindiceren cluster 3 en 4 Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

86 
14 
14 

100 
0 
13 

80 
20 
0 

78 
22 
15 

100 
0 
0 

66. 12. Scholing verzorgen van leerkrachten in regulier basisonderwijs 
mbt s(b)o-vaardigheden 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

84 
16 
25 

54 
46 
25 

56 
44 
10 

73 
27 
19 

29 
71 
13 

67. 13. Organiseren van mdo’s (waarin arrangementen afgegeven 
worden) 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

92 
9 
4 

97 
3 
0 

100 
0 
0 

96 
4 
4 

88 
13 
0 

68. 14. Toekennen en bekostigen van lichte en zware ondersteuning 
aan kinderen met extra onderwijsbehoefte 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

96 
4 
4 

100 
0 
3 

80 
20 
0 

100 
0 
4 

100 
0 
0 

69. 15. Vaststellen criteria voor toelaatbaarheid voor so/sbo Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
4 

97 
3 
3 

90 
10 
0 

96 
4 
4 

88 
13 
0 

70. 16. Voorbereiden (via 1e en 2e deskundigenadvies) van tlv’s voor 
sbo of so  

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

87 
13 
6 

94 
7 
3 

70 
30 
0 

96 
4 
4 

88 
13 
0 

71. 17. Afgeven van tlv’s voor sbo of so  Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

96 
4 
2 

100 
0 
6 

70 
30 
0 

100 
0 
4 

100 
0 
0 

72. 18. Terugbrengen van aantal verwijzingen naar sbo en/of so Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

74 
26 
22 

73 
27 
19 

50 
50 
0 

84 
16 
7 

17 
83 
25 

73. 19. Terugplaatsen van sbo/so-leerlingen naar regulier onderwijs 
(na aflopen van tlv) 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

76 
24 
16 

89 
11 
13 

60 
40 
0 

83 
17 
15 

43 
57 
13 

74. 20. Goede overdracht van voorschoolse voorzieningen naar 
samenwerkingsverband Unita  

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 
 
 

59 
41 
41 

56 
44 
22 

44 
56 
10 

80 
20 
26 

57 
43 
13 
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75. 21. Goede overdracht van samenwerkingsverband Unita naar 

voortgezet onderwijs (samenwerkingsverband Qinas) 
Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

81 
19 
14 

75 
25 
13 

50 
50 
20 

89 
11 
33 

86 
14 
13 

76. 22. Intake onderwijs aan nieuwkomers Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

39 
61 
37 

45 
55 
38 

14 
86 
30 

71 
29 
48 

0 
100 
25 

77. 23. Overleg met gemeenten over Beleidsplan Jeugd van gemeente 
 
 
  

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
6 

89 
11 
13 

75 
25 
20 

96 
4 
7 

100 
0 
0 

78. 24. Overleg met gemeenten over Ondersteuningsplan van 
samenwerkingsverband  

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
4 

93 
7 
6 

67 
33 
10 

96 
4 
11 

100 
0 
0 

79. 25. Adviesfunctie voor gemeente (leerlingvervoer) Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

88 
13 
18 

93 
7 
13 

89 
11 
10 

91 
9 
19 

75 
25 
0 

80. 26. Overleg met vo-samenwerkingsverband in de regio Qinas  Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

93 
7 
10 

97 
3 
3 

88 
13 
20 

96 
5 
19 

100 
0 
0 

81. 27. Overleg met ouders Ja 
Nee 

Kan ik niet beoordelen 

68 
32 

25 

65 
35 

19 

50 
50 

20 

71 
29 

22 

33 
67 

25 

82. 28. Informatie verstrekken aan ouders en desgewenst begeleiden 
van ouders 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

78 
23 
18 

82 
19 
16 

63 
38 
20 

79 
21 
11 

50 
50 
0 

83. 29. Afhandelen bezwaarschriften Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

83 
18 
18 

84 
16 
22 

100 
0 
20 

96 
4 
22 

88 
13 
0 

84. 30. Zich houden aan termijnen om extra ondersteuning aan 
leerlingen te realiseren 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
10 

100 
0 
13 

100 
0 
10 

100 
0 
15 

100 
0 
0 

85. 31. Bemiddelen tussen ouders en school(bestuur) Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

89 
11 
25 

65 
35 
38 

38 
63 
20 

83 
17 
15 

63 
38 
0 

86. 32. Doorzettingsmacht bij moeilijk plaatsbare leerlingen Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

74 
26 
12 

92 
8 
22 

89 
11 
10 

96 
4 
11 

57 
43 
13 

87. 33. Opstellen Ondersteuningsplan Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

82 
18 
10 

80 
20 
6 

75 
25 
20 

83 
17 
15 

100 
0 
0 

88. 34. Instellen en faciliteren van Ondersteuningsplanraad (opr) Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

83 
17 
16 

83 
17 
6 

100 
0 
20 

90 
11 
30 

100 
0 
0 

89. 35. Bestuur van en toezicht op Unita gescheiden houden Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

78 
22 
25 

93 
7 
16 

75 
25 
20 

100 
0 
26 

100 
0 
13 
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90. 36. Faciliteren van eenpitters (Unita brengt hen samen met grote 

besturen om te laten meeliften) 
Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

68 
32 
16 

71 
29 
34 

56 
44 
10 

100 
0 
33 

17 
83 
25 

91. 37. Administratie van gelden Passend Onderwijs  Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

86 
14 
12 

97 
3 
3 

100 
0 
10 

100 
0 
11 

100 
0 
0 

92. 38. Administratie met betrekking tot gezondheid van ondersteunde 
leerlingen en hun plaatsing 

 
 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

66 
34 
35 

65 
35 
38 

43 
57 
30 

62 
38 
52 

33 
67 
25 

93. 39. Verantwoording afleggen: jaarverslag en jaarrekening Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

94 
6 
2 

100 
0 
3 

100 
0 
10 

100 
0 
4 

100 
0 
0 

94. 40. Verminderen van bureaucratie Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

78 
22 
25 

88 
13 
25 

50 
50 
20 

91 
9 
15 

86 
14 
13 

95. 41. Evaluatie van de eigen werkwijze van Unita (registraties, 
tevredenheidsonderzoek)  

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

92 
9 
4 

97 
3 
0 

90 
10 
0 

100 
0 
4 

100 
0 
0 

96. 42. Verdelen van ondersteuningsgelden Ja 
Nee 

Kan ik niet beoordelen 

92 
9 

4 

100 
0 

3 

90 
10 

0 

96 
4 

15 

88 
13 

0 

97. 43. Opvangen/besteden van hoe verevening uitpakt Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

79 
21 
33 

89 
11 
13 

70 
30 
0 

91 
9 
19 

75 
25 
0 

98. Welke taken verricht samenwerkingsverband Unita nog méér? Wat 
mist u nog? 

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

99. Noteer hier uw overige opmerkingen met betrekking tot de 
wettelijke verplichtingen van samenwerkingsverbanden in het 
algemeen en de mate waarin Unita daarin voorziet in het bijzonder.  

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

 Rubriek 5 – Thuiszitters  

100. Is er binnen het werkgebied van 
samenwerkingsverband Unita 
voldoende zicht op thuiszitters?  

Ja, op het aantal thuiszitters (wie) 
Ja, op de reden van thuiszitten (waarom) 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

33 
16 
2 
65 

50 
31 
0 
47 

70 
40 
0 
30 

74 
78 
0 
22 

88 
75 
0 
13 

101. Is de rol van samenwerkingsverband Unita duidelijk bij het 
opsporen en het voorkómen van thuiszitters? 

Ja 
Nee 

Kan ik niet beoordelen 

80 
20 

69 

75 
25 

38 

83 
17 

40 

94 
6 

33 

100 
0 

13 

102. Doet samenwerkingsverband Unita voldoende om thuiszitters op te 
sporen en te voorkomen? 

Ja 
Nee 
Kan ik niet beoordelen 

100 
0 
82 

100 
0 
59 

100 
0 
50 

95 
5 
30 

100 
0 
13 

103. Wat zou samenwerkingsverband Unita (méér) kunnen doen om 
thuiszitters op te sporen, te voorkomen en of te begeleiden van 
thuiszitten terug naar school? 

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

104. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot 
thuiszitters binnen samenwerkingsverband Unita.  

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 
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 Rubriek 6 – Financieel verdeelmodel van samenwerkingsverband Unita 

105. Bent u enigszins op de hoogte van hoe samenwerkingsverband 
Unita de gelden voor extra ondersteuning in het kader van Passend 
Onderwijs verdeelt over de besturen op grond van het hybride 
model?  
 
 
 

Ja 
Nee  sla de rest van rubriek 6 

 over 

37 
63 

75 
25 

100 
0 

52 
48 

100 
0 

 Voor- en nadelen van het schoolmodel 

106. Voordeel 1: Behoud van leerlingen in regulier onderwijs Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

69 
31 
11 

82 
18 
8 

70 
30 
0 

64 
36 
21 

50 
50 
50 

107. Voordeel 2: Focus op bestuur en school: bevordert autonomie en 
eigenaarschap, want bestuur beslist hoe gelden voor extra 
ondersteuning in passend onderwijs worden ingezet 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

94 
6 
11 

86 
14 
8 

100 
0 
0 

54 
46 
7 

80 
20 
38 

108. Voordeel 3: Simpel en transparant: gelden zijn gemakkelijk te 
verdelen naar het aantal leerlingen per bestuur/school 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

81 
19 
11 

76 
24 
13 

80 
20 
0 

46 
54 
7 

83 
17 
25 

109. Voordeel 4: Conform zorgplicht besturen: zelf verantwoordelijk 
voor de financiering van sbo en so voor de leerlingen van hun 
scholen 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

54 
46 
28 

52 
48 
13 

50 
50 
20 

33 
67 
14 

40 
60 
38 

110. Voordeel 5: Beloning zorggerichte, pro-actieve scholen/besturen 
die investeren in de basisondersteuning 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

58 
42 
33 

70 
30 
17 

56 
44 
10 

27 
73 
21 

33 
67 
25 

111. Voordeel 6: Gunstig voor besturen bij positieve verevening Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

50 
50 
44 

47 
53 
21 

22 
78 
10 

0 
100 
36 

20 
80 
38 

112. Voordeel 7: Prikkel om boven basisondersteuning uit te stijgen Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

62 
39 
28 

55 
45 
17 

13 
88 
20 

42 
58 
14 

40 
60 
38 

113. Nadeel 8: Vanwege ongunstige financiële gevolgen: te lang 
vasthouden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die 
vastlopen in regulier onderwijs en voor wie s(b)o meerwaarde zou 
hebben  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

44 
56 
50 

61 
39 
25 

33 
67 
10 

75 
25 
14 

83 
17 
25 

114. Nadeel 9: Risico voor bestuur: financiering is gebaseerd op 
gemiddeld aantal leerlingen met extra ondersteuning en dat kan 
tegenvallen 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

79 
21 
22 

70 
30 
17 

70 
30 
0 

71 
29 
0 

67 
33 
25 

115. Nadeel 10: Bestuur samenwerkingsverband heeft onderwijs-
inhoudelijk weinig invloed, maar moet zich wel verantwoorden over 
door besturen gespendeerde middelen en de percentages sbo, so 
en thuiszitters 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

67 
33 
33 

50 
50 
25 

25 
75 
20 

75 
25 
14 

80 
20 
38 

116. Nadeel 11: Samenwerkingsverband wordt minder als partner van 
scholen gezien en dekkend netwerk voor Passend Onderwijs is 
moeilijker te realiseren 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
 

40 
60 
44 

53 
47 
21 

25 
75 
20 

84 
16 
7 

100 
0 
38 
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117. Nadeel 12: Er wordt minder vaak inhoudelijk regionaal beleid 

ontwikkeld vanwege geringe solidariteit tussen besturen 
Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

27 
73 
39 

65 
35 
29 

29 
71 
30 

58 
42 
14 

67 
33 
25 

118. Nadeel 13: Ongunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

43 
57 
61 

50 
50 
25 

29 
71 
30 

33 
67 
36 

20 
80 
38 

119. Nadeel 14: Scholen/besturen zijn zelf (zowel financieel als 
inhoudelijk) verantwoordelijk voor instandhouding en op orde 
hebben van expertise/onder-steuning die ze nodig hebben  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

40 
60 
44 

39 
61 
25 

38 
63 
20 

67 
33 
14 

20 
80 
38 

120. Nadeel 15: Passend Onderwijsgelden zijn niet geoormerkt, 
waardoor bijdrage van deze gelden aan Passend Onderwijs niet na 
te gaan is 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

85 
15 
28 

71 
29 
13 

50 
50 
20 

77 
23 
7 

83 
17 
25 

121. Nadeel 16: Strategisch (bedrijfseconomisch) gedrag: vanwege 
kosten van s(b)o-plaatsing leerling te lang houden binnen regulier 
basisonderwijs  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

67 
33 
50 

58 
42 
21 

29 
71 
30 

64 
36 
21 

83 
17 
25 

122. Noteer hier als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het 
schoolmodel en vermeld erbij of het volgens u een voor- of nadeel 
is. 

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

 Voor- en nadelen van het expertisemodel 

123. Voordeel 17: Bij handelingsverlegenheid kan school ondersteuning 
aanvragen bij samenwerkingsverband. De ondersteuning wordt 
snel in gang gezet en uitgevoerd door competente deskundigen 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

94 
6 
0 

91 
9 
4 

80 
20 
0 

93 
7 
0 

88 
13 
0 

124. Voordeel 18: Dekkend aanbod en budget beschikbaar voor 
leerlingen die extra externe ondersteuning in regulier onderwijs 
nodig hebben 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

75 
25 
11 

77 
23 
8 

90 
10 
0 

100 
0 
7 

83 
17 
25 

125. Voordeel 19: Ondersteuningsmiddelen worden vraaggericht 
omgezet in diensten aan scholen 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

73 
27 
17 

86 
14 
8 

80 
20 
0 

79 
21 
0 

83 
17 
25 

126. Voordeel 20: Gunstig voor samenwerkingsverband bij positieve 
verevening; voor scholen neutraal 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

54 
46 
28 

42 
58 
21 

33 
67 
40 

46 
55 
21 

33 
67 
25 

127. Voordeel 21: Gunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

40 
60 
44 

42 
58 
21 

40 
60 
50 

60 
40 
29 

33 
67 
25 

128. Voordeel 22: Leerling staat centraal: wat heeft deze leerling nodig 
om zich met plezier optimaal te ontwikkelen op school? En wat 
hebben zijn leerkracht(en), ib’er en ouders nodig om hem/haar te 

ondersteunen?  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

94 
6 
0 

82 
18 
8 

56 
44 
10 

79 
21 
0 

71 
29 
13 

129. Voordeel 23: Hoe meer ondersteuning nodig is (bovenop basis- en 
lichte ondersteuning op niveau 1, 2 en 3), des te meer school krijgt 
toegekend in onderwijs-arrangement 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

87 
13 
17 

80 
20 
17 

63 
38 
20 

64 
36 
0 

86 
14 
13 

130. Voordeel 24: Passend Onderwijs voor hele samenwerkingsverband 
gefinancierd uit gezamenlijke middelen (solidariteit i.p.v. ‘ieder 
voor zich’)  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
 

63 
38 
11 

77 
23 
8 

38 
63 
20 

79 
21 
0 

86 
14 
13 
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131. Voordeel 25: Samenwerkingsverband kan eraan bijdragen dat 

gelden Passend Onderwijs terecht komen bij leerlingen waarvoor 
ze bedoeld zijn 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

88 
12 
6 

83 
17 
4 

63 
38 
20 

79 
21 

  0 

83 
17 
25 

132. Voordeel 26: Gunstig voor kleine besturen die onvoldoende 
middelen hebben om tussenvoorzieningen op te zetten 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

33 
67 
17 

86 
14 
13 

70 
30 
0 

71 
29 
0 

83 
17 
25 

133. Voordeel 27: Expertise sbo en so blijft behouden voor 
samenwerkingsverband  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

75 
25 
11 

82 
18 
8 

56 
44 
10 

79 
21 
0 

57 
43 
13 

134. Voordeel 28: Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor 
selectie, kwaliteit, competentie, nascholing en financiering van 
onafhankelijke deskundigen die handelen in belang van leerling 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

56 
44 
11 

55 
45 
17 

50 
50 
0 

62 
39 
7 

67 
33 
25 

135. Voordeel 29: Deskundigen van samenwerkingsverband 
ondersteunen scholen bij zoeken naar passende jeugdhulp voor 
kind en ouders (jeugdhulp-arrangement) 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

72 
28 
0 

86 
14 
8 

80 
20 
0 

64 
36 
0 

67 
33 
25 

136. Voordeel 30: Nieuwe voorzieningen snel te regelen: gelden kunnen 
gebundeld worden om bestuurs-overstijgende tussenvoorziening 
op te zetten 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

61 
39 
0 

81 
19 
13 

67 
33 
10 

62 
39 
7 

67 
33 
25 

137. Nadeel 31: Toekenning van arrangement vergt dat aangevraagde 
ondersteuning basisondersteuning overstijgt (niveau 1, 2 en 3); dit 
kan lastig te bepalen zijn en tot meningsverschillen met 

aanvragende school leiden 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

60 
40 
17 

67 
33 
25 

22 
78 
10 

57 
43 
0 

60 
40 
38 

138. Nadeel 32: Aanbod creëert vraag; bijvoorbeeld scholen hebben 
liever meer handen in de klas en kleinere klassen dan een 
deskundige die hen adviezen komt geven 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

85 
15 
28 

59 
41 
29 

63 
38 
20 

79 
21 
0 

50 
50 
50 

139. Nadeel 33: Aanbod sluit mogelijk niet goed aan op vraag vanuit 
praktijk 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

46 
55 
39 

58 
42 
21 

50 
50 
20 

27 
73 
21 

67 
33 
25 

140. Nadeel 34: Prikkel om zwaarder te indiceren (aandikken door 
school van problemen en onderwijsbehoeften van leerling) om 
daarmee aan te tonen dat aangevraagde ondersteuning niveaus 1, 
2 en 3 overstijgt 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

64 
36 
22 

57 
44 
25 

44 
56 
10 

54 
46 
7 

80 
20 
38 

144. Nadeel 35: Nieuwe voorzieningen niet snel geregeld Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

25 
75 
33 

6 
94 
33 

13 
88 
20 

27 
73 
21 

17 
83 
25 

141. Nadeel 36: Ouders kunnen deskundige van schoolbestuur ervaren 
als ‘niet-onafhankelijke deskundige die zich inzet voor de belangen 
van hun kind’; hij/zij wordt immers door het bestuur van de school 
betaald (gevoelde belangenverstrengeling) 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

46 
54 
28 

13 
87 
38 

11 
89 
10 

17 
83 
14 

40 
60 
38 

142. Nadeel 37: Leegstand van plaatsen: (s(b)o-plaatsen worden 
ingekocht / gereserveerd, maar er wordt niet altijd ook gebruik van 
gemaakt 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

20 
80 
44 

33 
67 
38 

14 
86 
30 

0 
100 
36 

20 
80 
38 

143. Nadeel 38: Scholen/besturen kunnen niet kiezen uit in te zetten 
deskundigen en kunnen dit ervaren als ‘verplichte winkelnering’  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 
 

46 
54 
28 

44 
56 
33 

38 
63 
20 

55 
46 
21 

83 
17 
25 
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144. Nadeel 39: Geen prikkel om boven basisondersteuning uit te 

stijgen 
Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

36 
64 
39 

20 
80 
38 

13 
88 
20 

42 
58 
14 

20 
80 
38 

145. Nadeel 40: Financieel risico voor samenwerkingsverband bij 
onverwacht grote vraag om zware ondersteuning 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

42 
58 
33 

47 
53 
21 

50 
50 
0 

60 
40 
29 

50 
50 
25 

146. Noteer hier als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het 
expertisemodel en vermeld erbij of het volgens u een voor- of 
nadeel is. 
 

 

Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

 Voor- en nadelen van het leerlingmodel 

147. Voordeel 41: Objectivering/kwantificering behoeften van 
‘zorgleerlingen’: met HandelingsGericht Diagnosticeren (van 
analyse  doelen leerling, onderwijs en opvoeding  behoeften 
leerling, leerkracht, ib, ouders  arrangement) en hieraan 

‘ondersteuning in natura = expertise’ op maat koppelen 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

88 
12 
6 

81 
19 
13 

67 
33 
10 

71 
29 
0 

71 
29 
13 

148. Voordeel 42: Er wordt alleen maar geld op niveau 3, 4 en 5 ingezet 
als dit echt nodig is 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

79 
21 
22 

65 
35 
17 

70 
30 
0 

77 
23 
7 

86 
14 
13 

149. Voordeel 43: Differentiatie naar bedragen is mogelijk: hoe meer 
ondersteuning nodig is om een bepaald onderwijsdoel te behalen, 
des te zwaarder arrangement 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

88 
12 
6 

77 
23 
8 

90 
10 
0 

71 
29 
0 

88 
13 
0 

150. Voordeel 44: Onafhankelijk van demografische ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld krimp-regio) 

Ja  

Nee  
Kan ik niet beoordelen 

56 

44 
50 

50 

50 
17 

43 

57 
30 

56 

44 
36 

33 

67 
25 

151. Nadeel 45: Prikkel om zwakke leerlingen als zo zwaar mogelijk te 
indiceren (meer geld) dan wel al te gemakkelijk te verwijzen naar 
speciaal (basis)onderwijs  

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

62 
39 
28 

55 
46 
8 

25 
75 
20 

46 
54 
7 

80 
20 
38 

152. Nadeel 46: Koppeling van geld aan ondersteuningsvraag is niet 
eenvoudig 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

77 
23 
28 

74 
26 
21 

50 
50 
20 

46 
54 
7 

67 
33 
25 

153. Nadeel 47: Decentralisering van bureaucratisering 
(administratiedruk neemt op lager niveau toe) 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

56 
44 
11 

58 
42 
21 

86 
14 
30 

30 
70 
29 

40 
60 
38 

154. Nadeel 48: Kans op ad hoc werken (en niet op basis van 
beleidsvorming) 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

42 
58 
33 

48 
52 
13 

38 
63 
20 

36 
64 
21 

60 
40 
38 

155. Nadeel 49: Schaarste vanwege lumpsum-financiering van 
basisondersteuning 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

31 
69 
28 

39 
61 
25 

11 
89 
10 

44 
56 
36 

40 
60 
38 

156. Nadeel 50: Open eind financiering Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

54 
46 
28 

67 
33 
13 

38 
63 
20 

46 
55 
21 

86 
14 
13 

157. Nadeel 51: Invullen van Groeidocument is vereist door 
samenwerkingsverband; dit is administratieve last voor ib’er, 
leerkracht en ouders 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

36 
64 
22 

52 
48 
13 

29 
71 
30 

9 
91 
21 

50 
50 
50 
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158. Noteer hier als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het 

leerlingmodel en vermeld erbij of het volgens u een voor- of nadeel 
is. 

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

159. Ziet u Unita’s hybride verdeelmodel (deels schoolmodel, deels 
expertisemodel, deels leerlingmodel) als het ideale verdeelmodel, 
gezien de doelstelling van Passend Onderwijs?  
 
 
 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

88 
13 
20 

74 
26 
16 

88 
13 
20 

91 
9 
11 

75 
25 
0 

160. Als u het mocht bepalen, in welke 
richting zou het verdeelmodel van 
samenwerkingsverband Unita dan 
verschuiven? 

Niets veranderen; het is een prima mix zo 
Meer richting schoolmodel (besturen krijgen meer ‘vrij’ te 
 besteden geld van Unita) 
Meer richting expertisemodel (besturen krijgen minder geld 
 maar er is meer expertise ‘gratis’ in te huren bij Unita) 
Meer richting leerling-model (u wilt de vroegere rugzakjes 
 (lgf) terug) 

39 
17 
 

17 
 

28 

38 
25 
 

21 
 

17 

50 
30 
 

20 
 
0 

79 
7 
 
7 
 
7 

25 
50 
 

13 
 

13 

161. Waarom wilt u iets veranderen aan het verdeelmodel van 
samenwerkingsverband Unita? Gebruik in uw antwoord eventueel 
de nummers 1 tot en met 51 uit de bovenstaande overzichten van 
de drie verdeelmodellen. 

 

Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

162. Zou het verdeelmodel van samenwerkingsverband Unita met het 
oog op de toekomst (2020) moeten veranderen? 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

40 
60 
27 

47 
53 
16 

60 
40 
50 

0 
100 
26 

63 
38 
0 

163. Verwacht u in de (nabije) toekomst dat er een groter beroep 
gedaan zal worden op de bovenschoolse expertise die 
samenwerkingsverband Unita biedt? 

Ja  
Nee  
Kan ik niet beoordelen 

62 
39 
10 

55 
45 
13 

43 
57 
30 

44 
56 
19 

50 
50 
25 

164. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot het 
verdeelmodel van samenwerkingsverband Unita.  

 
Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II Zie bijlage II 

 Rubriek 7 – Algemene oordelen 

165. Worden tlv’s beoordeeld door een orthopedagoog/ psycholoog èn 
een tweede deskundige, die past bij de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van de leerling? 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Nooit 
Kan ik niet beoordelen 

73 
22 
5 
0 
25 

80 
20 
0 
0 
38 

75 
0 
25 
0 
60 

88 
8 
4 
0 
7 

67 
33 
0 
0 
25 

166. Vindt u dat samenwerkingsverband Unita zich mag bemoeien met 
het beleid van scholen en schoolbesturen? 

Nee  
Ja, namelijk op de volgende 
gebieden: ... 

47 
53 

Zie bijlage II 

56 
44 

Zie bijlage II 

90 
10 

Zie bijlage II 

41 
59 

Zie bijlage II 

63 
38 

Zie bijlage II 

167. Dragen de toegekende 
onderwijs(jeugdhulp)-
arrangementen van Unita bij aan het 
realiseren van Passend Onderwijs? 

Ja, die zijn een essentieel onderdeel voor de realisering van 
 Passend Onderwijs  
Ja, die zijn één van de onderdelen voor de realisering van 
 Passend Onderwijs  
Die dragen niet of nauwelijks bij aan de realisering van 
 Passend Onderwijs 
Kan ik niet beoordelen 
 

22 
 

73 
 
5 
 

16 

37 
 

63 
 
0 
 
6 

50 
 

50 
 
0 
 
0 

48 
 

48 
 
4 
 
0 

43 
 

57 
 
0 
 

13 
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168. Hoe beoordeelt u de manier waarop 

Passend Onderwijs op dit moment 
binnen het werkgebied van Unita in 
de praktijk vorm krijgt? 

Zonder meer verbetering ten opzichte van vóór Passend 
 Onderwijs  
Op onderdelen verbetering ten opzichte van vóór Passend 
 Onderwijs 
Niet beter, niet slechter ten opzichte van vóór Passend 
 Onderwijs 
Op onderdelen verslechtering ten opzichte van vóór Passend 
 Onderwijs 
Zonder meer verslechtering ten opzichte van vóór Passend 
 Onderwijs  
Kan ik niet beoordelen 

29 
 

52 
 

14 
 
5 
 
0 
 

14 

21 
 

57 
 

11 
 

11 
 
0 
 

13 

14 
 

86 
 
0 
 
0 
 
0 
 

30 

31 
 

54 
 
8 
 
8 
 
0 
 
4 

38 
 

38 
 

25 
 
0 
 
0 
 
0 

169. Wilt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u vindt dat er 
sprake is van solidariteit tussen scholen onderling en besturen 

onderling om Passend Onderwijs te realiseren?  
 
 
 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Gemiddeld 

0 
2 

4 
10 
14 
20 
25 
25 
0 
0 

6.2 

0 
0 

6 
3 
13 
22 
28 
22 
6 
0 

6.5 

0 
0 

0 
0 
0 
40 
50 
10 
0 
0 

6.7 

0 
4 

4 
0 
7 
30 
41 
11 
4 
0 

6.4 

0 
0 

0 
13 
13 
13 
25 
25 
13 
0 

6.8 

170. Wilt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u 
samenwerkingsverband Unita als partner in het realiseren van 
Passend Onderwijs ziet?  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Gemiddeld  

0 
0 
2 
0 
4 
8 
27 
49 
10 
0 

7.5 

0 
0 
0 
0 
0 
9 
25 
50 
13 
3 

7.8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
50 
20 
0 

7.9 

0 
0 
4 
4 
0 
4 
19 
44 
26 
0 

7.7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
25 
13 
25 
8.3 

171. Wilt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u vindt dat het 
hybride financiële verdeelmodel (deels school-, deels expertise-, 
deels leerlingmodel) bijdraagt aan de doelen van het 
handelingsgericht arrangeren?  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Gemiddeld  
 
 
 

0 
0 
2 
8 
14 
20 
37 
10 
8 
0 

6.5 

0 
0 
0 
3 
6 
16 
38 
28 
9 
0 

7.1 

0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
60 
20 
0 

7.9 

0 
0 
4 
4 
4 
4 
33 
37 
11 
4 

7.3 

0 
0 
0 
0 
13 
13 
25 
13 
38 
0 

7.5 
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172. Welke van de onderstaande 

omschrijvingen dragen bij aan uw 
waardering voor 
samenwerkingsverband Unita?  

Hybride verdeelmodel 
Snelheid van werken  
Deskundigheid van trajectbegeleiders  
Communicatie met ‘het veld’ door loket 
Drive van Unita om elk kind op passende plek te krijgen 
Geen van bovengenoemde 
Anders, namelijk ... 

14 
63 
84 
53 
61 
4 

Zie bijlage II 

25 
81 
56 
50 
81 
0 

Zie bijlage II 

40 
60 
30 
20 
70 
20 

Zie bijlage II 

46 
73 
92 
42 
85 
0 

Zie bijlage II 

63 
75 
38 
63 
100 
0 

Zie bijlage II 

173. Waarop behoeft (de werkwijze van) 
samenwerkingsverband Unita 
verbetering? 

Hybride verdeelmodel 
Snelheid van werken  
Deskundigheid van trajectbegeleiders  
Communicatie met ‘het veld’ door loket 
Drive van Unita om elk kind op passende plek te krijgen 
Geen van bovengenoemde 

Anders, namelijk ... 

12 
14 
22 
29 
10 
29 

Zie bijlage II 

13 
6 
44 
22 
0 
28 

Zie bijlage II 

20 
0 
0 
10 
0 
80 

Zie bijlage II 

12 
4 
8 
46 
4 
39 

Zie bijlage II 

25 
13 
25 
13 
0 
13 

Zie bijlage II 

174. Als u met Passend Onderwijs 
successen boekt: in hoeverre is dat 
toe te schrijven aan hoe 
samenwerkingsverband Unita het 
geld verdeelt (het hybride financiële 
verdeelmodel)?  

Dat heeft daar alles mee te maken 
Dat heeft er een klein beetje mee te maken 
Dat heeft er niets mee te maken 
Ik ervaar geen successen met Passend Onderwijs  

13 
70 
17 
4 

41 
50 
9 
0 

60 
40 
0 
0 

41 
52 
7 
0 

38 
50 
13 
0 

175. Als u met Passend Onderwijs ergens 
tegen aanloopt: in hoeverre is dat 
toe te schrijven aan hoe 
samenwerkingsverband Unita het 
geld verdeelt? 

Dat heeft daar alles mee te maken 
Dat heeft er een klein beetje mee te maken 
Dat heeft er niets mee te maken 
Ik loop nergens tegen aan bij Passend Onderwijs 

15 
53 
32 
4 

17 
53 
30 
6 

22 
44 
33 
10 

13 
63 
25 
11 

14 
86 
0 
13 
 

* Deze groep respondenten omvat zowel het Unita-bestuur als de directeur van Unita en de voorzitter van de Ondersteuningsplanraad (opr) 

** In de vragenlijst voor schoolbestuurders moet in plaats van ‘in mijn groepen’ ‘op mijn scholen’ gelezen worden 
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Bijlage II: Kwalitatieve onderzoeksresultaten 

 
Op de volgende pagina’s wordt per open vraag de door elk van de respondentengroepen 
ingetypte tekst weergegeven. De cijfers in de eerste kolom corresponderen met die van de 
items in bijlage I. De lettertoevoeging geeft aan welke respondentengroep aan het woord is, 
waarbij ‘ib’ voor intern begeleiders staat, ‘sd’ voor schooldirecteuren, ‘sb’ voor 
schoolbestuurders, ‘tb’ voor trajectbegeleiders en ‘Ub’ voor Unita-bestuur/directeur en opr-
lid. De opmerkingen zijn integraal overgenomen, hooguit geanonimiseerd en taaltechnisch 
verbeterd.  
 

 Rubriek 1 – Basisondersteuning  

1. 
Welk aanbod valt volgens u binnen samenwerkingsverband Unita nog méér onder de 

basisondersteuning? 

ib  Bijna alles valt in eerste instantie onder de basisondersteuning. Pas als bijvoorbeeld een leerkracht 
de agressieregulatie niet aan kan, volgt bespreking met ib; als dit niet werkt, dan aanmelding bij 
mdo. 

 Rekenklas en Taalgroep als mogelijkheid waar wij als school begeleiding dyscalculie en dyslexie niet 
afdoende bieden, of ons aanbod niet afdoende effect heeft bij het individuele kind met dyslexie 

en/of dyscalculie. 

sd  Toegankelijk maken van school voor lichamelijk gehandicapten. 
 Laag IQ en medisch handelen tot bepaald niveau. 
 Een aantal niet aangevinkte interventies horen ook in het regulier in individuele gevallen. 

sb  Hoort allemaal bij verantwoordelijkheid school. 

Ub  Basisondersteuning is niet van toepassing voor speciaal onderwijs. 

7. Wat doet uw school(bestuur) om het afgesproken niveau van basisondersteuning te garanderen? 

ib  De directie en het team goed ondersteunen en faciliteren. 
 Bieden van RT, leeskliniek, ondersteuning onderwijsassistent, hulpmiddelen dyslexie en 

dyscalculie, extra lesmateriaal voor plusleerlingen, twee plusgroepen die een middag in de week 

op hun niveau worden uitgedaagd, een rekenmethode voor leerlingen die zeer uitvallen op 
rekenen, lesmateriaal voor leerlingen die het groepsniveau niet bij kunnen houden, study 
buddy’s, een gedragsspecialist, een ib’er die de opleiding tot beeldcoach mag doen, zodat er op 
klassenniveau aan gedrag gewerkt kan worden. 

 Netwerken voor directeuren, intern begeleiders en startende leerkrachten. 
Scholingsaanbod via O in O. 
Cyclus van groepsbezoeken en gesprekken om kwaliteit van de leerkrachten te monitoren, 
verbeteren, ondersteunen. 

 Faciliteren wat nodig is binnen haalbare financiële grenzen. 
 Schoolbestuur biedt trainingen en mogelijkheden tot scholing voor teams en individuele 

leerkrachten om het afgesproken niveau van basisondersteuning te garanderen. 
 We leggen ons aanbod in de brede zin vast in verschillende protocollen die zijn ingedeeld in de 

vijf niveaus. Voor de kinderen waarbij er specifieke afspraken gelden, schrijven wij standaard 
OPP’s. Zowel de protocollen als de OPP’s worden jaarlijks geëvalueerd om zo te checken of ons 
aanbod en de doelen die we stellen ook realistisch en haalbaar zijn. De OPP’s worden twee keer 
per jaar geëvalueerd en tussendoor gemonitord. 

 Financiële ondersteuning om zaken mogelijk te maken. 
 Faciliteren in geld voor RT en Plusklas. 
 Biedt scholing aan: woensdagmiddagacademie. 

Ib netwerken. 
Ib/directie netwerk. 

 Ondersteuning van leerkrachten, bijscholing, contacten onderhouden met swv Unita. 
 Bijeenkomsten voor intern begeleiders van de stichting voor scholing en afstemming. 

Kwaliteitsmedewerker. 
 Scholing, veel leerlingoverleg, preventief inzetten op veilig schoolklimaat. 
 Deskundig personeel dat goed en positief wordt begeleid door onze directeur en mij als ib’er - 

wij volgen daarvoor de nascholingen die nodig zijn en trachten up-to-date te blijven. 
Remedial Teaching (buiten de groep) behoort financieel gezien niet binnen de mogelijkheden in 
onze school / stichting terwijl Unita dit wel verwacht. Wij vullen dat gat op met de inzet van 
vrijwilligers, wat natuurlijk een wankel evenwicht is en niet altijd met de professionaliteit 
gepaard gaat die wij zouden willen. 

 Inzet bovenschools ib en goed lopend netwerk voor ib van de stichting. 
Er is een ‘Binnenkring Passend Onderwijs’ opgericht die een kwaliteitskaart ontwikkeld heeft en 
directeuren en ib ondersteuning biedt om de basisondersteuning op orde te krijgen. 
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 Iedere school krijgt een geoormerkt bedrag om de basisvorming vorm te geven. 
Er wordt met elkaar gesproken over hoe we dit het beste kunnen doen. 

 Beschrijving daarvan in schoolondersteuningsplan. 
 School voorziet in scholing van meestal het hele team. 

Behoud van de leeskliniek en een klein deel RT. 
 Hier wordt stichtingbreed hard aan gewerkt om dezelfde manier van werken op alle scholen te 

kunnen aanbieden wat betreft o.a. HGW en kleuteronderwijs. 
 Bovenschoolse scholing voor ib’ers. 

Kennis delen, zeker ook onder het team. 
Georganiseerd overleg door middel van een ‘Binnenkring Passend Onderwijs’ waarin (lid boven-
schoolse) directies, ib’ers en een kwaliteitsmedewerker plaatsnemen. 

 Onderdeel van studiedagen, collegiale consultatie onderling, consultatie ib’ers, scholing, inzetten 

extra begeleiding van leerlingen, klassenbezoeken, enzovoort. 
 Mogelijkheden tot scholing. Overleg met directeuren. Ib-netwerk. Waar het financieel haalbaar 

is, facilitair ondersteunen. 
 Binnen de school hebben we een duidelijke ondersteuningsstructuur van zorg en begeleiding in 

de groepen. Deze ondersteuningsstructuur is bij het hele team bekend, we werken op school 
met PBS om gedrag te reguleren. 

 Er zijn echter geen/beperkte middelen om ondersteuning buiten de groep te organiseren.  
De interventies die we als school kunnen doen, zijn hierdoor beperkt. 

 Ib-netwerk. 
 Wat mogelijk is, echter zaken als RT passen niet binnen de formatie van de scholen net als 

aanpassingen werk en instructieruimten. 
 Intern begeleiders worden voortdurend geschoold. 
 Ib-mt overleg. 

Scholing. 
 Nascholing team. 
 Veel ondersteuning op ib-niveau, kennis delen, bijeenkomsten organiseren met directeur en ib. 

Theoretische onderbouwing. 
 Tijd is in vele interventies een lastige factor. De wil is er vaak om dingen wel binnen de groep 

op te pakken, maar qua tijd en handen is dit soms erg lastig te realiseren en moeten scholen 
aan steeds meer eisen voldoen. 

 We streven naar een goede basisondersteuning als school en beoordelen per casus de 
haalbaarheid en dit bespreken we ook met ouders. 

 Werken vanuit verschillende niveaus.  
RT.  
HB-groep 1x in de week.  
Faciliteren bijscholing leerkrachten. 

 Veel extra begeleiding inzetten, vroegtijdig signaleren. 
Coachen van leerkrachten. 

 De zorggelden van Passend Onderwijs inzetten om zorg/expertise die wij zelf niet hebben, in te 
zetten hier op school. 

 Protocollen opstellen, afspraken maken, bijscholen, etc. 
 Dit is vastgelegd in het document visie op zorg. 

Op school hebben wij naast de groepen 2 uur VVE, plusklas 1 middag voor de meer en 
hoogbegaafde leerlingen, leeskliniek (2 leerlingen in de week) en RT uren. Daarnaast zijn wij 
Rots en Water aan het opzetten in kleine groepen en zijn er voldoende ib uren beschikbaar. 

 Financiën voor individuele leerlingen voor bijvoorbeeld spelmateriaal blijft lastig. 
 Ruime formatie ib’ers. 
 Ik neem aan dat er afspraken over gemaakt zijn. 
 Leerkrachten en ib’ers ondersteunen bij het zo goed mogelijk bieden van de basisondersteuning. 
 Momenteel is er veel gaande binnen het schoolbestuur, dus over deze vraag kan ik geen 

uitspraak doen. 
 Wij volgen de 1 zorgroute en waar nodig organiseren we een mdo. Ook bijvoorbeeld ten aanzien 

van plaatsing op het leesambulatorium of Taalgroep of sova-training. Maar soms ook omdat we 
meer adviezen willen in hoe te handelen en aan te sluiten bij specifieke gedrags- en 
leerbehoeften. Wij volgen dus de routekaart, zeg maar, m.b.t. de 1 zorgroute. Als wij op 3 

niveaus (meer-weer-basis) groepsafstemming en begeleiding bieden en kinderen hebben hier 
onvoldoende baat bij, hebben we een leerlingbespreking en vaak betrekken we ouders erbij. 
Waar school behoefte heeft aan extern onderzoek, observatie en advies, wordt een mdo 
aangevraagd. De overgang rugzakleerlingen naar Passend Onderwijs zonder rugzakleerlingen is 
wel een lastige. Aangezien onze ex-rugzakleerling buiten de groep extra begeleiding behoeft op 
psycho-educatief gebied, sociale vorming en didactisch op RT specifiek aanbod krijgt en toetsen 
in aparte ruimte moeten worden afgenomen, is het wel heel wrang dat de huidige ab’er niet 
meer buiten de groep met een rugzakleerling begeleiden mag (anderhalf uur per week). Als je 
als school geen RT leerkracht op ‘loslopende leerkrachten’ hebt, kun je je kind ‘kwijtraken’ aan 
het sbo, terwijl dat niet zou hoeven en ouders dit niet willen en dit niet het doel van het 
Passend Onderwijs was. Wij pleiten ervoor de rugzak terug te krijgen, met begeleiding in 



 

 201/223 
 

 

praktijk/op school met de leerling buiten de groep. Nu is er een overbruggingsjaar door Unita 
ontworpen, waarbij we een Plusarrangement kunnen aanvragen. Maar we weten nu al dat daar 
veel te weinig geld voor beschikbaar is om aan alle vraag vanuit alle scholen te kunnen voldoen. 
Uiteindelijk gaat het allemaal weer om geld en bezuinigingen door de overheid, die ten koste 
gaan aan de onderwijskwaliteit. 

 Scholing. 
 Financieren de uitroostering van specialisten. 
 Ik zit binnen de niveau-5 scholen. Binnen deze scholen wordt de basisondersteuning middels 

voldoende scholing op niveau gehouden. 

sd  Bestuur zet alle middelen die het swv beschikbaar stelt daarvoor in. 
 Scholing aanbieden. 
 Zoveel mogelijk als kan investeren in de school. 
 Door goed overleg tussen scholen (ib’ers), bovenschools management en de wensen/resultaten 

terug te koppelen in contact tussen bestuur en Unita. 
 Leerteams en scholing voor leerkrachten. 

Ib’ers nemen deel aan scholing vanuit Unita. 
Plusgroep. 
RT gekoppeld aan mdo. 
Samenwerking met kindertherapeuten in ons kindcentrum. 

 HGW, PBS, scholing, RT, dyslexiebegeleiding, coaching leerkrachten. 
 Scholing van het personeel. Leerkrachten toerusten op hun taak, door bijvoorbeeld cursussen 

en voorlichting, observaties, ondersteuning door ib’er en/of ambulant begeleider, 
gesprekscyclus. 
Leerlingen goed in beeld hebben en weten welke ondersteuning elk kind nodig heeft. 
Ib’er op elke school. 

 Horizontale netwerken en intervisiegroepen. 
 Scholingsaanbod. 

Kwaliteitsmedewerker. 
Ib-netwerk. 

 Deskundigheidsbevordering bij directie, ib’ers, en leerkrachten. 
Procedures van HGW en 1-zorgroute implementeren. 
Functiebouwwerk: voldoende ondersteuning voor leerkrachten in de groep (OA’s, RT, ib). 
Samenwerking met ouders, ondersteuning in overleg school en thuis. 

 Regelmatig bespreken en investeren in professionalisering. 

sb  Analyseren behoefte en afstemming van ondersteuning en aanbod op behoefte, Zo nodig het 
beschikbaar stellen van (aanvullende) middelen. 

 In het schoolplan hebben we smart doelen geformuleerd voor het versterken van de kwaliteit 
van de basisondersteuning. Het verwerkelijken van deze doelen worden projectmatig aangepakt 
door de school en gemonitord door het bestuur. 

 Goede training/scholing en uitwisseling leerkrachten en ib’ers. 
Netwerk ib’ers. 
Ondersteuning door stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. 

Sturen op onderwijs en kwaliteit door bestuur. 
 Uitgebreid leerlingvolgsysteem. 

Scholing van leerkrachten in teamverband en individueel. 
Begeleiding van leerkrachten door de ib’er. 
De schooldirecteur heeft weinig mogelijkheden (in tijd) om alles te doen wat noodzakelijk is. 

 Middelen beschikbaar stellen om extra personeel o.a. voor remedial teaching in dienst te 
hebben en voor scholing van een evenwichtig uitgerust team. 

Ub  Verantwoorden van de doelen en uitgaven in verband met basisondersteuning jaarlijks 
rapporteren en vooruit plannen. 

 Kwaliteitscontrole. 
 Het toverwoord hierboven is het woord ‘doorgaans’. Onze leerkrachten proberen elke dag weer 

met man en macht de basisondersteuning waar te maken (garanties zijn er in het leven niet, 
ook niet in Passend Onderwijs). Wij investeren hevig in de professionalisering van leerkrachten 
en intern begeleiders in het bieden van goed onderwijs én het bieden van de 
basisondersteuning. Om het niveau van basisondersteuning te kunnen waarmaken, is het niet 
alleen van belang aan kwaliteit van leerkrachten te werken, maar is het verstandig dat onze 
scholen ook kwantiteit meenemen in het schoolondersteuningsprofiel. Wij willen daarnaast 
graag gaan werken met groepsarrangementen, samen met de scholen in onze regio. Daarvoor 
biedt het samenwerkingsverband echter geen mogelijkheden. 

 Als school voor speciaal onderwijs kan ik de basisondersteuning in het regulier onderwijs niet 
beoordelen. 

35. Om welke externe ondersteuning gaat het? 

ib  Auris, De Kleine Prins. 
 Psychologen, kindercoach, RT met specialisme in ASS. 
 E-Vizier voor dyslexie. 
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 REC 2. 
 Bartimeüs, Auris. 
 Bascule. 
 Veilig Thuis. 

sd  Oefentherapie STTC-kids, Eduniek voor dyslexiebehandeling, De Stal, begeleiding. 
 Auris. 
 Tolken gebarentaal. 
 Bascule als samenwerkingspartner. 
 Logopedie, Auris. 
 RC Trappenberg, verpleegkundige zorg. 

sb  Ondersteuning doventolk. 

37. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot de basisondersteuning. 

ib  Het is een proces waarin we jaarlijks leren. Dit schooljaar maken we gebruik van Plus 
Arrangementen voor een aantal leerlingen, deze vallen mijns inziens buiten de 

basisondersteuning. 
 Voor individuele begeleiding van leerkrachten zou wat hulp handig zijn. 
 We hebben ondersteuning van externen om de basisondersteuning voldoende tot goed gestalte 

te kunnen geven in enkele gevallen. Dit doen we altijd in samenwerking met de ouders. Onder 
schooltijd als er sprake is van een indicatie na onderzoek (Unita of particuliere psycholoog).  
De dyslexiebehandelaar komt ook onder schooltijd op school de behandeling geven. 

 Ik vind dat er behoorlijk wat van de leerkracht gevraagd wordt in de basisondersteuning en ik 
vraag me af of dit vanuit het samenwerkingsverband/overheid goed gerealiseerd wordt. 

 SOP is nog geen onderdeel van ons beleid en is nog onvoldoende uitgewerkt. 
Leerkrachten worden onvoldoende geschoold in specifieke problematieken. 
We kunnen te weinig gebruik maken van de kwaliteiten en expertise van collega’s (intern en 
extern). Dit wordt ook niet gefaciliteerd. 

 Er zijn nog wel ontwikkelpunten, met name met betrekking tot gedrag en het formuleren van 
onderwijsbehoeften. 
De basisondersteuning is zeker in ontwikkeling; met behulp van de ‘Binnenkring Passend 
Onderwijs’ zien we op stichtingsniveau hoe ver de ontwikkeling inmiddels is. 

 Op het gebied van nascholing zou meer gedaan kunnen worden voor de individuele leerkracht. 
Nu is het of niet helder of het gaat al snel op aan de teamscholing, wat ook zeer belangrijk is... 
Het zou fijn zijn als er scholing is voor de leerkrachten, zoals die er voorheen was voor de ib’ers 
vanuit Unita. Dan raken de leerkrachten volgens mij enthousiast. Ik gun ze dat zo!!! 

 Om de basisondersteuning te blijven verbeteren/realiseren, is voortdurende interne 
samenwerking/ scholing noodzakelijk. Handreikingen voor alle betrokkenen op school, tijd en 
geld. 

 We hebben grote stappen gemaakt met betrekking tot basisondersteuning gezien het 
verbetertraject waar de school de afgelopen jaren in heeft gezeten. Er is een nieuwe 
ondersteuningsstructuur neergezet en beschreven. 

 Het begint vorm te krijgen. 
 Alles leuk en aardig, maar je hebt naast het geld nog de tijd om de basisondersteuning goed 

vorm te geven. Daarnaast is het ook de vraag of je een aantal zaken wel op die manier wil vorm 
geven. Waar gaan we eigenlijk naar toe met het onderwijs? 

 Onze school is volop in ontwikkeling met betrekking tot de basisondersteuning. 
 Ik ben van mening dat er te veel van leerkrachten wordt gevraagd.  

Meer begeleiders zijn nodig, denk aan onderwijsondersteuners. 
 Op schoolniveau zijn er in het afgelopen jaar veel ontwikkelingen met betrekking tot de leerling-

ondersteuning voortvarend in gang gezet. Daarbij wordt fors ingestoken op 
leerkrachtvaardigheden en de sturende rol van de ib’er.  
De instabiliteit op bestuursniveau maakt dat er keuzes in de trajecten gemaakt moet worden. 
We zijn op de goede weg. 

 Basisondersteuning staat of valt ook bij welke leerkracht er voor een groep staat. 
Andere externe factoren spelen een rol; hoeveel kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes 
zitten er in de groep? Welke groepscohesie is er? Verder mis ik een Leesambulatorium, waarbij 
kinderen uit groep 3 al zouden mogen instromen. Nu bij Unita is dat pas vanaf groep 4 of bij 
doublure groep 3, maar binnen ons dyslexieprotocol kunnen we tijdens de herfstsignalering al 
ernstige leesproblemen constateren. Onze school kampt daarbij met een merendeel aan ouders 
die de Nederlandse taal niet machtig genoeg zijn en die in die zin geen partners in het extra 

aanbod op de onderwijsbehoefte kunnen worden, door bijvoorbeeld thuis connect te lezen met 
hun kind.  
Ons samenwerkingsverband Unita heeft 2 geweldige en zeer ervaren psychologen waarmee we 
zeer effectief kunnen werken, mede dankzij hun jarenlange ervaring. Soms zit de 
administratieve rompslomp ons wel in de weg. Voorheen tijdens het WSNS-beleid leek het wel 
veel minder invulwerk/papierwerk, maar dit fenomeen zie je in alle lagen en takken van ons 
onderwijs helaas. Ik vind het jammer dat er geen RT binnen de ib-opleiding zat. Die opleiding 
heb ik 10 jaar geleden afgerond. Ik vind het vreselijk hoe de fte’s geteld worden en er geen 
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onderwijsassistenten meer in huidige scholen ingezet kunnen worden. Dat je geen leerkracht RT 
meer in je school kan hebben. Want je hebt te weinig kinderen en geen recht op meer fte’s 
(kijkend naar een of ander inhoudsloos rond getal dat men ooit bedacht heeft). Men zou moeten 
kijken aan welke onderwijsbehoeften elke individuele school niet goed kan voldoen, en dan 
passend maken met betrekking tot extra krachten. Ik begrijp dat dit niet kan, want dat kost 
weer teveel geld. Maar wel zonde dat o.a. hierdoor de onderwijskwaliteit en motivatie om 
leerkracht te blijven en te worden, afneemt. 

 Vanuit mijn positie binnen so/sbo, zie ik een toename van het aantal leerlingen binnen deze 
setting, waarbij ook sprake is van vaak complexe problematiek. Ik vind het persoonlijk een 
gemis dat basisscholen niet beter worden toegerust om ook leerlingen met een grotere zorg- 
en/of ondersteuningsbehoefte binnen die setting te behouden. In hun eigen buurt en met 
vrienden uit de buurt. 

sd  Realiseren van de basisondersteuning vraagt in sommige groepen wel veel expertise en tijd van 
de leerkracht. 

 Opmerking bij partnerschap ouders, dit is een punt wat bij ons in ontwikkeling blijft en altijd 
beter kan. 

 Meer handen op de werkvloer is zeer gewenst om de basisondersteuning te realiseren zoals het 
bedoeld is. Daarnaast is het gewenst dat er meer middelen beschikbaar komen voor zieke 
kinderen. 

 Wij kunnen de basisondersteuning alleen met extra financiële inzet van het schoolbestuur 
realiseren. We zijn als eenpitter momenteel financieel gezond en ons leerlingenaantal is 
groeiende. Als dit niet zo zou zijn, zouden wij niet kunnen voldoen aan onze ambities. 

 Wat ik mis, is de vraagbaakfunctie bij Unita. Voorheen kon je een korte vraag stellen. Nu moet 
je hiervoor een mdo invullen. Kost veel tijd en is niet altijd nodig. Soms is een antwoord op de 
korte vraag voldoende. In het verleden kon je bijvoorbeeld kort spreken met een specialist op 
het gebied van bijvoorbeeld dyscalculie om te checken of je qua idee/uitvoering op de goede 
weg zat. 

sb  Financiële (on)mogelijkheden beperken de scholen in het realiseren van de basisondersteuning. 
Een groter deel van het ondersteuningsbudget dat via het swv verdeeld wordt, zou naar de 
reguliere basisscholen moeten. 
Dat werkt uiteraard als communicerende vaten: meer middelen naar de reguliere scholen 
betekent minder centraal aanbod uit het swv en lagere verwijzingscijfers naar sbo en so. 

 De basisondersteuning verandert, omdat ook randomstandigheden veranderen. 
 Continue aandacht nodig. Randvoorwaarden. 
 De basisondersteuning wordt in oktober geëvalueerd en opnieuw vastgelegd in het SOP. 

tb  Het ontbreekt veel leerkrachten en ib’ers aan de juiste en nodige vaardigheden om de basis-
ondersteuning vorm te geven. 

 Het is lastig beoordelen wat er onder basisondersteuning valt. Dit is wisselend per school? RT is 
niet op elke school in te zetten bijvoorbeeld. De vraag of leerkrachten basisondersteuning 
kunnen bieden: dit is zeer wisselend per persoon! 

 Ik merk dat het soms lastig blijft voor de scholen om te bepalen wat zij als basisondersteuning 
moeten bieden, het komt voor dat ze dingen van de trajectbegeleider willen die zij zelf moeten 
kunnen doen (geheel opstellen handelingsplan bijvoorbeeld). 

 Het hangt sterk van de financiële middelen af die een school tot zijn beschikking heeft om de 
basisondersteuning vorm te geven. Kleinere scholen hebben het beduidend lastiger om hier 
voldoende invulling aan te geven. Het geheel is ook erg afhankelijk van het beleid van een 
schoolbestuur. 

 Als pooldeskundige, verbonden aan het swv en dus niet aan een specifieke school, zijn deze 
vragen over het geheel genomen lastig te beantwoorden. Het verschilt erg per school/ib en 
leerkracht! 

 Ik zie dat scholen hun best doen de basisondersteuning steeds beter te realiseren doordat 
bijvoorbeeld handelingsgericht werken in veel meer scholen zijn intrede heeft gedaan 
vergeleken met 10 jaar terug, maar specifieke hulp voor bijvoorbeeld leesproblemen geeft in 
een 1 op 1 situatie meer resultaat. Daar is geen tijd voor en ook niet altijd de kennis aanwezig. 

 Basisondersteuning blijft in ontwikkeling. Er wordt steeds bijgesteld en zo hoort het ook. 
 Ik vermoed dat ik vaak in situaties in scholen betrokken ben waar iets niet goed gaat (en dus 

die basis-ondersteuning niet in orde is). Ik kan niet goed een beeld over alle scholen en alle 
klassen geven; dat heb ik niet. Mogelijk gaat het veel beter in groepen waar ik niet bij 
betrokken ben. Wat ik zie, is dat leer- en gedragsproblemen van leerlingen te maken hebben of 
samenhangen met het leerkrachtgedrag. 

Ub  Unita stelt de besturen en scholen voldoende in staat om de basisondersteuning vorm te kunnen 
geven. We moeten hier echter wel vinger aan de pols blijven houden. De problematiek 
(hulpvraag) binnen de basisondersteuning verandert constant, zoals bijvoorbeeld bij 
maatschappelijke ontwikkelingen als het onderwijs aan nieuwkomers. Unita zal daar in mee 
moeten blijven bewegen en zich steeds af moeten vragen of de hulpvragen binnen de 
basisondersteuning nog haalbaar zijn voor de besturen. 

 Als school voor speciaal onderwijs kan ik niets zeggen over de basisondersteuning van het 
regulier onderwijs. 
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Ingevuld als OPR lid. Ik merk dat de ALV maar matig bezocht wordt en in de praktijk veel 
scholen nog veel niet weten. 

 Rubriek 2 – Termijnen  

43. Welke omstandigheden zijn er van invloed op het (gemiddelde) tijdsverloop tussen de (eerste) 
bespreking van een leerling in het Unita-mdo en de (eerste) inzet van de benodigde ondersteuning? 

ib  Het aanleveren van de benodigde documenten etc. 
 Wanneer iemand tijd heeft. 
 Met name of ouders akkoord gaan. 
 Afhankelijk van wie of wat er ingezet moet worden; Auris duurt vaak langer; invloed (erachter 

aangaan) van ib heeft veel invloed op tijd. 
 Planning van de gesprekken, afspraken met de ouders. Afstemming en beschikbaarheid van 

bijvoorbeeld ambulante begeleiding. 
 Met name het tijdbestek waarin de problematiek verslechtert. Wij proberen zo vroeg mogelijk te 

signaleren om zo zwaardere problemen voor te zijn. Bij sommige leerlingen kiezen we er voor 
om eerst intern nog e.e.a. in te zetten, maar voor een aantal leerlingen besluiten we om niet te 
lang te wachten met het inzetten van een aanvraag, omdat de problemen zich dan in te korte 
tijd te snel opstapelen. 

 Medewerking van ouders(allochtone ouders vergen meer tijd). 
 Mogelijkheden binnen de agenda’s van alle betrokkenen. 
 De deskundigheid en het niveau van de trajectbegeleider. 
 Koppeling juiste expert aan hulpvragen. 

Hoeveelheid (extra) onderzoek dat moet worden verricht. 
Uitblijven van resultaat (bij onduidelijke problematiek). 
Acceptatie van problematiek door ouders. 

 Beschikbaarheid van ouders en trajectbegeleiders, voornamelijk afstemming van de agenda’s. 
 Problematiek van de vraag; tijd van de trajectbegeleider. 
 Beschikbaarheid deskundigen. 

Beschikbaarheid arrangement. 
 Daar heb ik geen zicht op. Wellicht te veel dossiers te verdelen over te weinig mensen? 
 Vaak agenda-technische belemmeringen in verband met verschillende werkdagen van de 

betrokken 
Soms door onjuiste inzet vanuit Unita: nu twee keer meegemaakt dat niet de juiste 
trajectbegeleider op een dossier werd gezet – dit werkt zeer remmend! 

 Vakanties. 
 De manier van communiceren, soms duurt mail lang.  

De beschikbaarheid van de nodige ondersteuning. 
Communicatie binnen de school. 
Afhankelijk van de ondersteuner. 

 Agenda’s. 
 Werkdruk van de ab’er... 

Werking van groeidocument.nl. 
 De drukte van aanvragen en de beschikbaarheid van trajectbegeleiders. 
 Afstemmen van de agenda’s. 
 Wanneer afname onderzoek plaats kan vinden en deze uitslag besproken kan worden met 

ouders, om vanuit daar weer verder te gaan met wat de leerling nodig heeft. 
 Dit is afhankelijk van de hulpvraag en in hoeverre er overeenstemming is over de in te zetten 

ondersteuning. 
 Verzamelen gegevens. gesprekken met ouders. 
 Drukte trajectbegeleider; ruimte in agenda; verschillende agenda’s. 
 Het woord arrangement is vaag voor mij, wordt hiermee bedoeld het starten van het mdo na 

het eerste gesprek? oftewel; klassenbezoeken, gesprekken, zo nodig onderzoek? Dat is 
ongeveer twee à drie weken. Het aanvragen van o(j)a duurt langer. 
De soort aanvraag zorgt voor het tijdsverloop. 

 Tijd in de agenda van onderzoeker en school. 
 Zomervakantie: na vakantie ligt er blijkbaar een ‘stapel’. 
 Beschikbaarheid van de trajectbegeleider. 
 De trajectbegeleider die zaken opstart. Deze begeleider heeft een cruciale functie in het geheel 
 Beschikbaarheid van trajectbegeleider-school-ouders. Soms matchen werkdagen van ib en 

trajectbegeleider/leerkracht niet en dat is erg ingewikkeld. 
 Overleg/ toestemming van (gescheiden) ouders. 

Moet er wel/niet extra ondersteuning in gang gezet worden door externen? 
Moet er een OPP ingezet worden? 

 Nog moeilijk te beoordelen. 
 Of er mensen bij Unita beschikbaar zijn. 
 Drukte bij het loket, beschikbaarheid van de trajectbegeleider, school en ouders. 
 Drukte bij het loket. 

Inventariseren en vertalen van de hulpvraag. 
 Veelal de agenda’s van alle betrokkenen, de hoeveelheid dossiers van de trajectbegeleider. 
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 Tijd van de verschillende instanties/leerkracht/ib/ab. 
 Of er een onderzoek plaats moet vinden. 
 Het plannen van de mdo’s kost veel tijd en moeite. Er zijn vaak meerdere mensen bij 

betrokken. De agenda’s sluiten vaak niet op elkaar aan. 
 Agenda van de diverse betrokkenen. Met name de agenda van de trajectbegeleider. 
 Leerlingbespreking ib-leerkracht wijst uit dat mdo aanvraag noodzakelijk is. 

Informeren ouders door school en samen ouderdeel mdo Groeidocument invullen. 
Organiseren afspraken waarbij allen aanwezig kunnen zijn. Vaak gaat er eerst een observatie 
aan vooraf door trajectbegeleider. Onderzoek wordt vaak na observatie en invullen ouder- en 
leerkrachtvragenlijsten afgenomen. Gesprekken (met weer allen betrokkenen) volgen over 
gedaan onderzoek en mogelijkheden binnen specifieke onderwijssetting worden besproken en 
overlegd wordt aan welke onderwijsbehoeften kan worden voldaan en/of waar meer of iets 

anders voor nodig is etc.. Afhankelijk van welke vraag bij het mdo ligt, zal er een specifieke 
omstandigheid het proces beïnvloeden. Een aanvraag Ambulatorium verloopt sneller dan een 
aanvraag tot breed onderzoek bijvoorbeeld. Ook is de tijdsduur, effectief mdo-tijdgebruik 
afhankelijk van welke personen er betrokken zijn. Bijvoorbeeld ouders die in mdo niet meegaan 
in een mdo-conclusie en-advies, waardoor naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht en in die 
zin het mdo langgerekt wordt. Ook kunnen trajectbegeleiders die anderen overnemen eerst zelf 
een start mdo willen organiseren met erna nog observaties, die ons inziens teveel tijd innemen, 
aangezien het lopende mdo-dossier al verslaglegging en observaties heeft, waarop de nieuwe 
trajectbegeleider door kan borduren. Maar ja, dit blijf je houden, we zijn allen mensen en 
mensen zijn verschillend. Het gaat er wel om dat je hetzelfde doel nastreeft, al zijn we 
verschillend en kost dat meer tijd, dan neem je dat op de koop toe. Bij alle mdo’s geldt dat als 
alle betrokkenen handelingsgericht overleggen, kijken en onderzoeken kost überhaupt altijd 
tijd. Eén ding is zeker: bij een aanvraag Groeidocument staat het binnen een uur digitaal klaar 
en bij vragen is de helpdesk Unita zeer goed bereikbaar, kundig en behulpzaam. Binnen 2 tot 3 
weken na bespreken Groeidocument in de commissie (elke donderdag) heeft de 
trajectbegeleider met de ib’er contact opgenomen of andersom. In sommige periodes, denk aan 
mei/juni, kan het iets langer duren. Allen in onderwijsland zitten in die periode in een heel 
drukke periode. 

 Wachtlijsten voor bijvoorbeeld sova-training, AL, taal- en rekengroepen. 
 Tijd vanaf mijn kant en mogelijk ook tijdsdruk binnen Unita. 

sd  Beschikbaarheid van personen die hulp moeten gaan geven. 
 Agenda van school en trajectbegeleider. 
 Agenda’s afstemmen. 
 Agenda van de deskundige; gevoeligheid/acceptatie van ouders. 

tb  De bekendheid van ab’er met de school en eerdere samenwerking. 
 Ernst. 

Hulpvraag. 
Intensiteit. 
Werkdagen school/ trajectbegeleider. 

 Tijd, beschikbaarheid, planning medewerkers zelf, wachtlijst. 

 De beschikbaarheid van medewerkers. Als er een onderzoek moet worden afgenomen, dan kan 
de termijn langer (te lang) zijn. Als ambulante begeleiding volstaat, dan is de termijn zeer kort. 

 Iedereen om de tafel krijgen, kan moeilijk zijn vanwege de volle agenda’s en wisselende 
werkdagen van betrokkenen. Weinig tijd bij trajectbegeleiders, omdat hun caseload te hoog is. 

 Beschikbaarheid van de middelen = plek in taalklas/sova-training; mogelijkheid tot afspraak 
maken in agenda van orthopedagoog/psycholoog (bij onderzoek); etc. 

 Met name de aard van het arrangement. De diagnostische arrangementen die ik meestal 
uitvoer, kan na een 1e mdo vaak snel (binnen 2 weken) worden ingezet. Maar bijvoorbeeld 
aanvraag sbo of so kan weken overheen gaan (vanwege tlv-aanvraag maar soms ook praktisch 
vanwege een overstap na een vakantie). 

 Het ligt vaak aan de agenda’s van deze en gene voordat er een onderzoek gestart kan worden 
of ambulante begeleiding gestart kan worden. In het mdo plan ik zelf de psychologische 
onderzoeken en/of klas-observaties in en dit is in de regel binnen één à twee weken na het 
eerste mdo. 

 Het onderzoekstraject en begeleiding in de school. 
 Vraag begrijp ik niet helemaal. 

Als ik als trajectbegeleider wordt gevraagd, maak ik een afspraak voor een eerste mdo, meteen 
daarna wordt actie ondernomen, dat wat nodig is. 

 Algemene aanvraag van zorg. Bij veel vraag is de wachttijd wat langer.  
Het snel verwerken van de afspraken in het Groeidocument. 
Het opsturen van het Groeidocument naar het loket. 

 Het hangt sterk van het soort arrangement af. Over het geheel genomen, wanneer duidelijk is 
wat en wie het arrangement uit gaat voeren, kan het heel snel gaan. 

 Het hangt ervan af in hoeverre de trajectbegeleider die bij het eerste mdo is ook in staat is om 
de benodigde ondersteuning te bieden en/of de hulpvraag te kunnen (gaan) beantwoorden. 

 De volledigheid van het ingevulde Groeidocument. 
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Goede documentatie in LVS. 
Is het traject al enige tijd in gang (begeleiding in thuissituatie, ondersteuning op school, enz.)? 
Is er al onderzoek gedaan naar IQ en persoonlijkheid? Waar staan de ouders in deze aanvraag? 
Zijn ze al zover in hun acceptatie? Staan ouders op één lijn wat betreft de aanvraag naar een 
arrangement? 

 Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van ouder(s) / leerkracht(en) en/of kind, maar kan 
bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van de lengte van een wachtlijst (bij doorverwijzing). 

 Agenda van de school en de ab’er. 
 Afspraak plannen met alle betrokken, medewerking ouders, medewerking scholen. 
 Wachtlijst. 

Zwaarte van het leesprobleem bv. het lezen vraagt om 2x per week, maar er is alleen maar plek 
voor 1x. 

Beschikbaarheid van ouders voor halen/brengen. 
 Afstand school/Ambulatorium Lezen. 
 Afhankelijk van de hulpvraag. Eigenlijk is er geen goed vergelijk mogelijk. Een advies over de 

voortgang van een kleuter is een totaal andere vraag dan een plaatsing in de Taalgroep of een 
sbo- verwijzing. 

 Hangt af van het arrangement en bijvoorbeeld drukte bij onderzoekers. Dat verschilt per 
periode. Daarnaast hangt het af van aanleveren van actuele gegevens door de school. Als er 
hulp binnen een gezin moet komen, duurt dat soms ook langer dan gehoopt. 

 Afhankelijk van of de trajectbegeleider ook de pooldeskundige wordt. 
 Afhankelijk van de agenda en de in te zetten mankracht, zowel vanuit de trajectbegeleiding als 

vanuit school. Daarnaast ook de vergoeding voor materialen en het bestellen ervan. Het is dus 
vaak geen onwil, maar onmacht als het langer duurt dan verwacht. 

 Agenda van trajectbegeleider. 
Agenda/mogelijkheden op school. 
Toestemming van gezaghebbende ouders. 

 Genoeg mensen. 
 Volle agenda’s van de betrokkenen en veel deeltijdwerkers maken het lastig. 
 Vlotte trajectbegeleiders. 

Ub  Beschikbaarheid van de ambulant begeleider of expert. 
 Welk arrangement er moet starten. 
 Communicatie school/Unita werkdagen. 

44. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot de termijnen. 

ib  Op zich vind ik dat het tijdsverloop goed is. Er wordt ook duidelijk aangegeven wanneer het 
langer kan gaan duren. Bij één casus duurt het wel veel langer dan bij de andere casussen. Dit 
heeft te maken met dat de onderzoeker pas over een paar maanden tijd heeft en omdat de 
casus al zo lang loopt, dat het niet meer duidelijk is wie de trajectbegeleider is. 

 Het koppelen van een trajectbegeleider aan een dossier gaat snel, maar vervolgens kan er een 
langere periode overheen gaan voor de trajectbegeleider contact opneemt. Daarnaast is er ieder 
jaar het probleem dat er vanaf maart/april een groter aantal aanmeldingen is dan er verwerkt 
kan worden. Meestal is er vanaf mei een stop. 

 Mijn ervaring tot nu toe is dat het loket zeer adequaat en vlot de aanvragen verwerkt. Ik heb 
veel respect voor hun handelwijze en ook de vriendelijkheid waarmee zij adviezen afgeven 
indien een aanvraag nog niet voldoet. 

 Over het algemeen ben ik tevreden over de snelheid waarmee het gaat. Prettige mensen om 
mee te werken. 

 Hierdoor kunnen de trajecten vertraging opleveren. 
 Ik ben zeer tevreden over de omloopsnelheid en uitvoering! 
 Ik vind dit te moeilijk om te beoordelen, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is. Ik heb 

namelijk ook hele goede ervaringen. 
 Soms wordt een leerling vergeten of is het versturen van het Groeidocument niet gelukt. 
 Soms duurt het lang voordat er daadwerkelijk hulp aan het kind geboden kan worden. 
 Naar onze ervaring verloopt het traject vlot, korte termijnen. Er wordt adequaat gehandeld. 
 Het niveau van de ambulante begeleiders c.q. de trajectbegeleiders loopt erg uiteen. Ook vat de 

ene trajectbegeleider haar taak heel anders op dan de andere. En veel trajectbegeleiders 
spreken de leerkrachten op een veel te laag niveau aan. (Wij hebben zelf ook echt wel iets 
gedaan. Wij weten best wel iets over het kind.) 

 De termijnen zijn acceptabel en de afspraken met de begeleiders vanuit Unita verlopen goed. 
 Er is een verschil tussen advies, onderzoek of toelaatbaarheidsverklaring. 
 Over het algemeen tevreden over de termijnen. In noodgevallen kreeg ik snel passende 

reacties. 
 Als niveau-5 zijnde, zijn mijn antwoorden mogelijk niet van toepassing op dit onderzoek. Het 

gaat bij ons voornamelijk om verwijzingen naar so, waarbij ik zelf trajectbegeleider ben. Is dus 
snel gedaan. 

tb  Termijn is geheel afhankelijk van wat het arrangement is. Als ik als trajectbegeleider zelf 
onderzoek doe, begin ik vaak een week later. Als er een sbo-verwijzing moet volgen, wordt 
vaak gekozen voor een bepaald moment, bijvoorbeeld na een vakantie dus vanzelfsprekend een 
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langere termijn. Als ik zorg inzet, is mijn laatste ervaring erg negatief (wacht nog steeds op 
inzet die ik in mei heb opgestart). Dus ik vind het lastig om er algemene uitspraken over te 
kunnen doen. 

 Tijd van loket naar trajectbegeleider kan dan wel kort zijn, maar als de trajectbegeleider nog 
veel cases in de wacht heeft staan, schiet het ook niet echt op. 

 Als trajectbegeleider ben ik meer bezig met de tijdsduur vanaf het moment dat het 
Groeidocument aan mij is toegewezen. De duur tussen aanvraag Groeidocument en volledig 
invullen, heb ik geen zicht op. Liever meer tijd en zorgvuldig ingevuld, sámen mét ouders, dan 
snel met (te) weinig informatie. Ib’ers mogen aanleren aan te geven wanneer er haast/spoed 
geboden is. Dit helpt voor een trajectbegeleider om op kortere termijn een afspraak te plannen. 

 Over het algemeen zit de meeste ‘vertraging’ tussen het koppelen van een trajectbegeleider aan 
het Groeidocument en het 1e mdo-gesprek. 

We zijn als trajectbegeleider verplicht binnen 2 weken contact te leggen met de school en dat 
gebeurt dan ook. Maar vanwege (over)belasting en (on)mogelijkheden van alle betrokkenen 
duurt het soms lang voordat een eerste afspraak voor het mdo gemaakt kan worden. En deze 
termijn wordt hierboven niet meegenomen. 

 Het beleid van het swv is dat bij de start van een mdo geanalyseerd wordt wat deze leerling, 
deze leerkracht en deze ouders nodig hebben om de doelen die gesteld zijn in het 
Groeidocument te behalen. Juist het proces (de besprekingen in het mdo) naar een bepaald 
arrangement is waardevol. Dat vraagt tijd..... 
Voorbeeld: De weg naar een plaatsing in de Taalklas wordt niet genomen na een 1e mdo. Soms 
ontwikkelt zich tijdens het proces van de mdo’s een nieuwe vraag en wordt er uiteindelijk 
gekozen voor een ander arrangement of aanvraag tlv. 

 Doorgaans is er wel vlotte koppeling aan een trajectbegeleider, maar dat wil niet zeggen dat 
alles dan verder vlot verloopt. Groeidocumenten zijn soms onduidelijk. Zonder goed 
geformuleerde hulpvragen of met meerdere hulpvragen of incompleet aangeleverd. Dit remt het 
traject. Ook is er sprake van piekperioden waarin erg veel tegelijk aangeleverd wordt. Te veel 
om vlot te kunnen verwerken. Trajectbegeleiders zijn dan soms merkbaar overbelast. Bij 
complexe problematiek is een snelle verwerking soms niet te realiseren. Soms is er een 
wachtlijst bij arrangementen bijvoorbeeld bij de Rekengroep en de Taalgroep aan de orde. 

Ub  In vergelijking met externe aanbieders is de doorlooptijd beduidend sneller bij Unita. Ik heb 
geen voorbeelden in de afgelopen twee schooljaren, waar de externe aanbieder sneller aan de 
slag kon met een leerling. Omgekeerd zie ik in gevallen van spoed dat Unita daar sneller kan 
acteren dan een externe aanbieder. 

 Wij krijgen van de Unita-directeur als OPR regelmatig een update over de termijnen. 

 Rubriek 3 – Toegekende onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 

50. Welke onderwijs(jeugdhulp)arrangementen zijn doorgaans succesvol om gestelde doelen te halen? 

ib  Begeleiding vanuit E-Vizier. 

tb  Dit is sterk afhankelijk van zorginstelling/hulpverlener/kind/ouders/school. 

Ub  Arrangement Plus. 

51. Welke onderwijs(jeugdhulp)arrangementen betreft het, die regelmatig ineffectief zijn om gestelde 
doelen te halen? 

ib  Ik heb tot nu toe weinig succeservaringen opgedaan met begeleiding vanuit het mdo. 
 Alles wat aandacht op een goede effectieve manier ontvangt, bloeit. 
 AB cluster 3. 
 We komen altijd verder samen. 
 Ik heb twee arrangementen aangevraagd en bij beide was de uitkomst uiterst onduidelijk. De ene 

loopt nog en bij de andere kon Unita geen hulp bieden, alleen een diagnose stellen. 
 Dit kun je zo niet stellen, aangezien hier ook diverse mensen bij betrokken zijn. Bij het ene kind 

slaat het ambulatorium heel goed aan en bij een ander wordt het vervroegd stopgezet. Het ene 
kind kan te dyslectisch blijken waardoor je het stopzet, maar in een ander geval kan het kind te 
onrustig zijn, waardoor de leestraining onvoldoende effect kan hebben. In weer een ander geval 
zeggen ouders mee te willen werken, maar blijken het thuis niet voor elkaar te kunnen krijgen. Als 
wij werken met mensen van Fornhese of Sociaal Plein etc. is het ook vaak zo, dat mensen ziek zijn 
of vervangen worden, waardoor een proces vertraagd kan worden of minder effectief kan verlopen. 
Bij alle overleg met externen is transparante communicatie en goede overdracht noodzakelijk. Vaak 
gaan hier zaken bij mis. Tegen die problemen loop ik het meest op bij externe jeugdhulpinstellingen 
en niet bij Unita. 

tb  Vaak lange wachttijden! 
 Door transitie jeugdzorg kan het voor een leerling erg uitmaken in welke gemeente een leerling 

woont en de bereidheid van de consulent om geïndiceerde jeugdhulp in te zetten! Dit verschilt 
namelijk per gemeente. 
 



 

 208/223 
 

 

54. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot de onderwijs(jeugdhulp)arrangementen 
door samenwerkingsverband Unita. 

ib  Leerlingen verblijven maar 1 jaar in de Cobo. Het gaat soms om begeleidingsvragen, maar 
meestal hulp bij verwijzingsvragen met betrekking tot een passende onderwijsplek (sbo/so). 

 Mijn ervaring is dat de onderwijsarrangementen effectief zijn. 
 Wat leerkrachten vaak lastig vinden, is dat zij voor hun gevoel ‘de expert’ moeten zijn voor 

meerdere problematieken waar ze zich (nog) niet compleet toe uitgerust voelen. Ze vragen om 
een mdo omdat zij zelf handelingsverlegen zijn. Ze hopen dan op ondersteuning en expertise 
van buitenaf, met daarbij wat stevige onderlegging over de problematiek. Het blijft soms bij 
basis-onderlegging en handelings-adviezen in plaats van meer diepgang; dat vinden 
leerkrachten lastig, merk ik. 

 Sociale vaardigheidstraining is nog onvoldoende aangezien er wachtlijsten zijn en vaak de hulp 
snel nodig is. Nog niet gelukt om een kind die hulp te laten krijgen. 

 De kwaliteit van de adviezen is helaas soms echt onvoldoende. Advies naar de bekende weg. 
Grotendeels zijn we wel tevreden over de kwaliteit van de medewerkers van Unita. We missen 
een evaluatie op de geleverde kwaliteit. 

 Ik vind dat er erg veel teruggelegd wordt bij de leerkracht/ib. Soms worden er in de gesprekken 
met ouders onrealistische verwachtingen gecreëerd (bijvoorbeeld elke dag 10 minuten met een 
leerling die al extra zorg krijgt gedurende de instructies etc. apart zitten om de dag te 
evalueren...). Hoe kan dit in een drukke groep? Bij deze gesprekken zitten dan ook ouders en 
zij zien dat uiteraard wel zitten waardoor het soms lijkt alsof de leerkracht niet capabel genoeg 
is. Daarnaast ben ik niet altijd tevreden over de kennis van de trajectbegeleider en de overige 
adviezen. Wij doen vaak al wat er geadviseerd wordt. Ook vind ik het een erg grote papieren 
rompslomp en zou ik het graag compacter zien en een gemakkelijker systeem om in te vullen. 

 Leerkrachten krijgen wel meer begrip voor het type problemen maar worden niet direct 
competenter. De transfer is soms moeilijk. Hierbij wordt er van de leerkrachten veel extra inzet 
(tijd, registratie, specifieke aanpak) gevraagd. Het komt er allemaal als ‘extra’ bij. 

 Jeugdhulp wordt wel steeds effectiever en efficiënter, dit is duidelijk in goede ontwikkeling. 
Cluster 3 heb ik nog weinig ervaring mee; de ervaring die ik heb, was dat het niet adequaat 
was. 

 De arrangementen die ik heb gehad, voldeden uitstekend aan de verwachtingen. 
Ik vraag me af hoe jullie conclusies kunnen trekken uit deze vragen als ib’ers niet met alle 
arrangementen te maken hebben gehad. Ik zou hiervoor eerder naar de evaluaties van de 
desbetreffende arrangementen kijken. 

 Bovenstaande impliceert niet dat wij met alle arrangementen te maken gehad hebben... 
 Soms worden er tips en tricks gegeven die al door ons uitgevoerd worden, waarvan wij achteraf 

zeggen dat we er weinig aan hadden. 
Over het algemeen zijn we tevreden over hetgeen er aangeboden wordt binnen de mdo’s. 

 Meestal vanuit veel expertise begeleid. Kwaliteit van de trajectbegeleider wisselt en dat maakt 
veel uit voor de te bereiken doelen. 

 Ik heb eigenlijk helemaal nog niet meegemaakt dat er hulp werd geboden. Of de leerlingen 
werden verwezen of het bleef bij een gesprek. Er was geen echte hulp, in de zin van handen in 
de klas of extra middelen om het kind / de kinderen te helpen. 

 Mijn ervaring is dat het heel wisselend is wat een mdo opbrengt. Soms levert het veel op; mede 
afhankelijk van de duur en de expertise van de trajectbegeleider. Soms levert het ook minder 
op, omdat de expertise van de trajectbegeleider tekort schiet of het traject te snel wordt 
stopgezet. 

 Leerkrachten staan open voor en zijn blij met de ondersteuning vanuit Unita! 
 Daar waar mogelijk kiezen wij als school ervoor om middelen / methodieken aangeschaft voor 

of aangeboden aan een kind met een speciale onderwijsbehoefte (denk aan voormalige 
rugzakleerling) ook in te zetten bij de rest van de groep of andere kinderen op school die hier 
baat bij kunnen hebben. 
Ook tips en tools ten aanzien van handelingsbekwamer worden met betrekking tot kinderen met 
een bepaalde gedrags- of leerstoornis, kun je uiteraard inzetten bij kinderen die niet aangemeld 
zijn binnen een mdo. Dat doe je ook; wat kan helpen, zet je in of probeer je uit om te kijken of 
het effect heeft. 
Daar waar een leerkracht niet competenter wordt in omgang met bepaalde type problemen, na 
ervaring hiermee te hebben opgedaan vergezeld van externe handelingsadviezen van een 
externe professional, heb je te maken met weerstand, angst of het feit dat de leerkracht 
terugvalt in een oud, veilig patroon. Dan stuur en coach je diegene en eist bepaalde zaken en 
zodra je die niet ziet in praktijk, blijf je confronteren en sturen. Als iets niet blijft werken, zetten 
we interne mobiliteit in, maar vaak vraagt een leerkracht die dan zelf aan, aanvoelend dat dit 
het niet wordt meer binnen dit team op deze school. Althans zo was onze ervaring. 

 AB-cluster 3 is onvoldoende input. De leerkrachten binnen het sbo zijn voldoende toegerust om 
deze leerlingen goed te ondersteunen. 

sd  Van veel arrangementen maken we geen gebruik bijvoorbeeld Rekengroep, Leesambulatorium. 
Komt enerzijds door de afstand, anderzijds door de hoeveelheid uren waarop een leerling hier 
naar toe moet. 
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Een andere vorm zou wenselijker zijn. 
 Was niet op de hoogte van de mogelijkheid van sociale vaardigheidstrainingen. 

tb  Hoe meer er coöperatief wordt samengewerkt, des te opener de leerkracht staat voor feedback. 
Dit zal dan kunnen bijdragen aan de kennis / ervaringen die de leerkracht meekrijgt vanuit een 

mdo/ arrangement. 
 Ik heb vanuit mijn werk geen ervaring met de rekengroepen. Bij verwijzing naar s(b)o zijn er 

andere doelen van kracht en vervallen de doelen gesteld binnen het reguliere onderwijs. 
Verwijzing naar het so zie ik als ineffectief. 

 Als de mdo-werkwijze niet alleen de leerling maar ook de basisondersteuning wil versterken, is 
het belangrijk dat de onderzoekers meer de klas in gaan en de leerkracht begeleiden in plaats 
van het kind alleen apart te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor het streven meer kinderen van 
een arrangement te laten profiteren: ga de klas in en observeer/bespreek met de leerkracht of 
er meer leerlingen zijn die daar baat bij zouden kunnen hebben. 

 Het opstellen van (onderwijs/opvoed)doelen gebeurt onvoldoende in het Groeidocument. Er is 
niet altijd zicht op het OPP, dus soms onduidelijk of dit daadwerkelijk gebeurt op school.  
Is een onderzoek (intelligentie/gedrag) ook een o(j)a? 
Na afronden onderzoek is er geen zicht meer op het traject. Er is geen standaardprocedure van 
‘controle’ hoe het met de leerling gaat. Enkel op informele basis. Daarmee lastig bovenstaande 
vragen te beantwoorden. Beter om dit aan ib’ers te vragen. 

 Ik vind de hierboven gestelde vragen lastig om te beantwoorden. Het ligt er uiteraard aan wat 
de gestelde doelen zijn. Als het doel is dat een leerling didactische vorderingen maakt, is het 
sbo niet direct een effectief arrangement. Als het doel is dat de leerling minder belasting ervaart 
en zich competenter in het leren voelt, dan kan het wel een effectief arrangement zijn.  
Op het effect van een aantal arrangementen heb ik geen zicht (zoals diagnostisch onderzoek 
door jeugdhulp, so cluster 2, 3 en 4). 
Sommige begeleidingsarrangementen zijn weinig effectief omdat de middelen te beperkt zijn 
(bijvoorbeeld begeleiding vanuit onderwijs). 

 Het is wel van belang vanuit welke hoedanigheid je deze vragenlijst invult, met andere woorden 
aan welke kant je van de tafel zit... Ik ben trajectbegeleider. De vragen zijn meer gesteld voor 
mensen uit het regulier onderwijs. 

 Ik kan niet beoordelen welke arrangementen niet succesvol zijn, soms blijkt gaandeweg dat het 
arrangement ontoereikend is omdat de problemen ingewikkelder/ernstiger zijn en dat er dus 
buiten het swv jeugdhulp nodig is. 

 Alle arrangementen die worden aangeboden, zijn mijns inziens zinvol. Maar ik hoor niet altijd 
wat het vervolg en wat de opbrengst is van de arrangementen. 

 Ik heb alleen zicht op de cluster 4 arrangementen als ab’er cluster 4. 
 Of de overige arrangementen effectief zijn, kan ik niet beoordelen. 
 Ik merk dat de hulp zich toch meestal beperkt tot het kind en het moeilijk is de leerkracht te 

bereiken. Meestal past die de hulp wel toe op het kind dat op dat moment in behandeling is, 
maar wordt de kennis niet gegenereerd naar andere kinderen. 

 Ik werk zelf in een o(j)a. Bovenstaande vragen zijn niet aan mij om te beoordelen. Uiteraard wil 
ik wel graag de resultaten weten om nog beter te kunnen leveren. 

 Soms is begeleidingsarrangement vanuit onderwijs niet voldoende om aan de 
onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen en moet er bijvoorbeeld nader onderzoek 
gedaan worden of doorverwezen naar so/sbo. 
Ik heb niet met alle arrangementen ervaring als trajectbegeleider, sommige ingevuld naar 
aanleiding van goede ervaringen van collega’s. 

 In het Passend Onderwijs zijn we vanuit Unita sterker gericht op het versterken van de 
leerkracht en de onderwijsleersituatie. 

Ub  Verhoudingsgewijs worden er voornamelijk (meer dan 90%) onderwijsarrangementen 
aangeboden, dus de verhouding met o(j)a’s is wel heel scheef qua kwantiteit. 

 Dit kan ik niet goed beoordelen als OPR-lid. Ik dacht dat ieder mdo ook geëvalueerd werd. Ik 
neem aan dat dit ook een manier is om dit punt te evalueren. Ik merk dat ik hier te subjectief 
vanuit mijn eigen beperkte ervaringen praat. De Unita-directeur neemt ons regelmatig mee in 
evaluaties. Die zijn overwegend positief. 

 Rubriek 4 – Wettelijke verplichtingen samenwerkingsverbanden  

98. Welke taken verricht samenwerkingsverband Unita nog méér? Wat mist u nog in bovenstaande lijst 
(item 55 t.e.m. 97)? 

ib  Meedenken in een casus. 
 Diagnosticeren en adviseren van ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van leerlingen aan 

ouders, leerkrachten en ib. 
 Ten aanzien van punt 42: ondersteuning van directie / ib. 
 Informeren van scholen en besturen met betrekking tot ontwikkelingen Passend Onderwijs. 
 Het is mij uit de vraagstelling niet duidelijk of de punten 1 t/m 43 daadwerkelijk wettelijke 

verplichtingen zijn; er wordt gevraagd welke taken en verplichtingen Unita volgens mij heeft. 
De andere punten kan ik niet beoordelen. 

 Betrokkenheid is niet te meten maar toch graag genoemd. 
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 Ik snap hier ook de vraag niet goed. Gaat het erom wat ik zou willen of wat het geval is? 
Wat ik zou willen: geld en middelen aan scholen verstrekken om Passend Onderwijs te kunnen 
realiseren en niet nog meer deskundologen op school. 

 Er gebeurt al heel veel en iedereen is in beweging en ontwikkeling. Zolang die ‘drive’ aanwezig 
blijft, heb ik geen specifieke aandachtspunten. 

sd  Scholing van de ib’er op nieuwe ontwikkelingen. 
 Sparringpartner. 
 Inhoudelijke informatiebijeenkomsten directeuren en ib’ers organiseren (en daarmee regionale 

expertise bundelen). 
 Ik vind dit een lastige vraag omdat niet gespecificeerd is wie en wat er onder swv Unita wordt 

verstaan. Alle aangesloten scholen hebben de verantwoording over uitvoerende taken, die Unita 
niet zelf uitvoert.  
Unita voorziet in meer werkzaamheden dan wettelijk verplicht. En gelukkig is de directie goed 
bereikbaar, zodat we overleg kunnen plegen over de grensgebieden. 

 Afstemming met/tussen so en sbo. 
 Informeren van scholen en besturen met betrekking tot ontwikkelingen Passend Onderwijs. En 

ontwikkelingen in de regio. 
 Ook hier weer geldt dat ik met so-bril kijk. Belangrijk vind ik daarom een echt onafhankelijke 

orthopedagoog/psycholoog en twee deskundige die niet op een andere plek (zoals ELAN/ATC) in 
het samenwerkingsverband werkzaam is. 

sb  Scholing. 
 Heb niet voldoende zicht op wat Unita allemaal doet. 

tb  Trainingen voor trajectbegeleiders, trainingen voor ib. 
 Noot: van bovenstaande nummers weet ik niet of ze tot de verantwoordelijkheid behoren = iets 

anders dan dat ik vind dat ze niet tot de verantwoordelijkheid behoren!!! 
 De lijst is al langer dan ik zelf had kunnen bedenken.  
 Samenwerking en communicatie met buurverbanden. Weten wat er in buurverbanden mogelijk 

is in verband met adequate verwijzing indien nodig. 
 Ondersteunen en faciliteren van trajectbegeleiders/pooldeskundigen. Bereidheid tot het 

meedenken bij een grote problematiek op scholen en daarvoor oplossingen aandragen.  

Ub  Informatie verstrekken aan ib’ers en directeuren. 
Monitoren kengetallen (bijvoorbeeld verwijzingen, aanvragen mdo enz.). 
Gesprekspartner en gezicht zijn naar andere partners dan de betrokken gemeenten 
(bijvoorbeeld PO-raad, andere samenwerkingsverbanden enz.). 
Voorbereiden en uitvoeren inspectieonderzoek. 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het (Passend) Onderwijs. 

 Scholing. 
 Faciliteren van groepsarrangementen in de verschillende kernen naar wens van de 

schoolbesturen. 

99. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot de wettelijke verplichtingen van 
samenwerkingsverbanden in het algemeen en de mate waarin Unita daarin voorziet in het bijzonder. 

ib  Alle kinderen naar school. Geen thuiszitters. Voor iedere leerling een passende plaats op een 
school. 
Voorzien in voldoende financiële middelen en ondersteuning op de scholen in samenwerking met 
de besturen zodat de extra onderwijsbehoeften van leerlingen gerealiseerd kunnen worden. 
Scholen van ib’ers en trajectbegeleiders, voorlichten van ouders en besturen. 
Unita heeft een voortrekkersrol.  

 Zie mijn eerdere feedback. Het mdo blijkt vooralsnog een taakverzwaring van de ib om alle 
documenten bij elkaar te krijgen. Het is doeltreffender om zonder mdo met ouders in gesprek te 
gaan. 

 Ik ben blij met de ondersteuning die wij krijgen! 
 Unita helpt om het onderwijs passend te realiseren. 
 Ik vind het jammer dat er soms een advies komt voor sbo terwijl de leerling prima op zijn plaats 

zit op de gewone basisschool. De basisschool zou alleen bijvoorbeeld 2 uur per week 
ondersteuning nodig hebben om de voortgang van de leerling te continueren. Wij gaan dan 
zonder ondersteuning door. Ik zou over dit soort gevallen een genuanceerder gesprek willen 
voeren. 

Ook werken wij samen met een autismecentrum. Kinderen krijgen bij ons op school webchair-
onderwijs. Dit is heel kleinschalig. Ook krijgen kind(eren) op dit moment daadwerkelijk les bij 
ons op school. 
Het zou goed zijn voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs elkaar meer op te zoeken? Wat 
is onderwijs, wat is zorg? Ontschotting? Thuiszitters? Hoe kunnen we elkaar helpen? Nu doen 
wij in ieder geval alles gratis erbij met heel veel inzet en vooral plezier, maar toch. 

 Kan ik niets over zeggen. Ook een beetje een vreemde vraag. Waarom zou ik mij daar in 
moeten verdiepen als ib’er. Ik heb het al druk genoeg :) 

 De verantwoording voor die wettelijke taken van Unita laat ik bij Unita liggen. Als scholen 
hebben wij de handen vol aan Passend Onderwijs! 
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sd  Unita neemt zijn/haar taken zeer serieus. Er is altijd een luisterend ook en men denkt zeer 
proactief mee. 

 Het onderzoek voor een arrangement is essentieel. Het arrangement kan soms door de school 
zelf worden ingevuld. 

 Passend Onderwijs krijgt steeds meer vorm. 
 Van groot belang vind ik een echt onafhankelijke orthopedagoog/psycholoog en twee 

deskundige die niet op een andere plek (zoals ELAN/ATC) in het samenwerkingsverband 
werkzaam is, voor het beoordelen en toekennen van tlv’s. 

 De arrangementen dragen bij. Wel merk ik dat de bureaucratie toeneemt, er extra functies 
ontstaan. Ik denk dat het geld bij de leerlingen terecht moet komen. Ook heeft Unita contracten 
afgesloten met bijvoorbeeld speciaal onderwijs. De scholen zijn nu gebonden aan bepaalde 
instanties. Er wordt gepretendeerd dat de kennis daar aanwezig is. In de praktijk is dit zeker 

niet het geval. Het zou beter zijn om deze taak bij scholen neer te leggen. Zelf de extra zorg in 
te kopen. Het is immers mensenwerk. Mensen waar de leerlingen positieve ervaringen hebben, 
wil je graag voor je school behouden. 

sb  Het is zaak om heldere keuzes te maken in het bijna onbeperkt groot aantal zaken waar Unita 
als swv een positieve rol in kan/moet spelen. 

 Unita voorziet naar mijn mening volledig in de wettelijke taak. De vraag waarin Unita niet moet 
voorzien (houden aan de taak), is zo nu en dan relevanter. 

 Vreemde punten hierboven: Unita zijn alle schoolbesturen en scholen samen.... Of wordt hier 
bedoeld de directeur en zijn bureau? 

 Krijg van directeur de indruk dat Unita wezenlijk bijdraagt met advies en praktische 
ondersteuning. 

 Volledig in de taak swv. Autonome rol Alberdingk Thijmscholen. 

tb  Bij de eerste vraag vond ik het onduidelijk wat gevraagd werd. Bijvoorbeeld: ik weet dat Unita 
schoolnabij onderwijs wil organiseren en dat vind ik een belangrijk iets. Maar dat is volgens mij 
geen wettelijke verplichting. Verder is het de taak van het bevoegd gezag dat er een 
ontwikkelings-perspectief komt voor een leerling die steun bovenop de basisondersteuning 
ontvangt. Dit is dus een taak van de school en niet van Unita, maar in Unita denken we hier wel 
over mee. Kortom, ik vond de vraag lastig te beantwoorden. 

Ub  Zoals inspectie ook concludeerde, zijn alle wettelijke verplichtingen gerealiseerd. De laatste 
stappen daarbij staan in het addendum van het Ondersteuningsplan. 

 Juiste balans maar vooral verbinden. 
 Toegekende arrangementen dragen zeker bij aan het realiseren van Passend Onderwijs, alleen 

is expertise op de scholen zelf door de leerkracht misschien nog wel veel belangrijker. 

 Rubriek 5 – Thuiszitters  

103. Wat zou samenwerkingsverband Unita (méér) kunnen doen om thuiszitters op te sporen, te 
voorkomen en of te begeleiden van thuiszitten terug naar school? 

ib  Deze vraag vind ik lastig te beantwoorden, omdat ik niet weet wat ze tot nu toe doen.  
Ze zouden in ieder geval een crisisplek moeten hebben bij een afdeling voor kinderpsychiatrie. 

 Ik heb het idee dat Unita dit goed doet, goed in beeld heeft waar de thuiszitters zijn en dat 
Unita er goed in slaagt deze leerlingen weer een passende school te bieden. 

 Hebben wij nog niet bij de hand gehad. 
 Unita doet veel. 
 Meer contact hierover met de scholen (via de intern begeleiders). 
 Unita is goed op de hoogte en actief om ook de relatief lage aantallen thuiszitters op de juiste 

plek te krijgen. 
 Samenwerking met RBL. 

sd  Ik mis informatie over dit fenomeen omdat ik er vooralsnog niet mee te maken heb gekregen. 
 Ook hier leidt laagdrempelig contact tot goede resultaten! Een telefoontje met de directeur geeft 

houvast. 
 Vragen naar langdurig zieke / afwezige leerlingen. 

sb  Samenwerking onderwijs en zorg. 

tb  Preventief te werk gaan. Mogelijk protocol: dreigende thuiszitter bespreken met scholen. 
 Werken met vaste trajectbegeleiders op scholen, waardoor zij brandjes kunnen voorkomen en 

niet alleen maar hoeven te blussen. Meer tijd voor de trajectbegeleiders dan de werkelijke 
hoeveelheid hulpvraag. Eén vaste begeleider op een school, niet drie of vier. 

 Scholen scholen in het preventief omgaan en beter omgaan met verzuim (eerder aan de bel 
trekken bij het RBL en meer samenwerking met RBL). 

 Nauwe samenwerking met leerplicht en ambulant begeleiders, die werkzaam zijn op de scholen. 

Ub  Zicht hebben op de langdurig zieke leerlingen. 

104. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot thuiszitters binnen 
samenwerkingsverband Unita. 

ib  Afgelopen jaar hebben we één thuiszitter gehad. Mede dankzij zeer doortastend optreden van 
mijn directeur en die van Unita is dit vlot opgelost en een passende plaats voor hem gevonden. 

 Zelf ervaar ik het als prettig om regelmatig met leerplicht om de tafel te zitten en te 
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overleggen, dit ging via het ZAT. 
 ik heb geen zicht op het samenwerkingsverband, enkel deze school. 
 Geen ervaring mee, maar in de nieuwsbrief wordt het steeds benoemd. 
 Hier heb ik geen ervaring mee. 
 Ik heb hier geen idee van. 

sd  Ik vraag me af of het opsporen van thuiszitters een rol voor het samenwerkingsverband is. 
Waar blijft de rol en verantwoordelijkheid van de leerplichtambtenaar in deze? 

 Opmerking: vrijstelling krijgen van onderwijs moet waar mogelijk vermeden worden. 
 Door middel van eigen ervaring is bovenstaande beoordeeld. Dat wil niet zeggen of dit dekkend 

voor de hele populatie is. 
 Geen zicht op. 

tb  Dit doet vaak de directeur swv. Dit zou ook de rol van een trajectbegeleider kunnen zijn. 
 In bijeenkomsten weet de directeur van swv Unita altijd het exacte aantal thuiszitters. Hij is 

hierbij direct betrokken, waardoor het idee is dat hier voldoende zicht op is en er ook voldoende 
actie wordt ondernomen. 

 Het is een speerpunt van Unita. Dat wordt goed geventileerd door de directeur. Hij zet zich 
volledig in voor het terugdringen van thuiszitters! 

 Rubriek 6 – Financieel verdeelmodel van samenwerkingsverband Unita 

122. Noteer hieronder als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het SCHOOLMODEL en vermeld erbij of 
het volgens u een voor- of nadeel is. 

ib  Dit is nog teveel in ontwikkeling. 
De praktijk van Unita is nog niet de praktijk van een bestuur. 

 Ik ben bang dat er te weinig expertise binnen de scholen is om ondersteuning optimaal vorm te 
geven; het samenwerkingsverband bestaat op dit moment uit een grote pool met experts. 
Daarnaast ben ik bang dat binnen grotere besturen geld niet altijd op scholen terecht komt en 
op scholen gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is. 

 Door het schoolmodel voorkom je regionale samenwerking. 
 Nadeel: er wordt niet gekeken naar de zorgzwaarte van de school. 
 Het blijft lastig dit model. Het zou top zijn wanneer scholen zelf kunnen bepalen, maar bepalen 

ze ook goed? Ideaal zou zijn wanneer scholen zelf de niveaus 1 t/m 5 binnen hun school kunnen 
bieden en uiteindelijk dus niveau 4 en 5 vervallen, maar dit blijkt niet realistisch via het 
schoolmodel. Geld wordt dan toch hier en daar ‘verkeerd’ besteed. 

sd  Bij het schoolmodel is het maar de vraag of de leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij 
recht op hebben of die zij nodig hebben. En of ouders wel voldoende worden gehoord. 

 De school krijgt het geld en niet de leerling die het nodig heeft. 
 Nadeel 15 vind ik een groot risico voor de inzet van de zorggelden. 

sb  Autonomie en verantwoordelijkheid bij schoolbestuur zelf kan een voordeel zijn. Dit betekent 
NIET dat er geen goede relatie is met externe partners. 

tb  Besturen kijken alleen naar de financiën en minder wat er werkelijk gebeurt op de werkvloer / 
de scholen. 

 De scholen kunnen (bij een goede verdeling) zelf begeleiders aanstellen en zijn minder 
afhankelijk van de expertise binnen het samenwerkingsverband. Dit is tevens het nadeel 
wanneer de juiste mensen niet betrokken kunnen worden. 

 Nadeel: bij aanname strategisch gedrag: leerling heeft mogelijk extra ondersteuning nodig of 
kan een s(b)o-leerling worden, dus niet aannemen om mogelijke kosten in de toekomst te 
vermijden.  
Nadeel: voor ouders is er geen onafhankelijke deskundige die objectief de schoolsituatie rondom 
hun kind analyseert en aanbevelingen doet die in het belang van hun kind zijn. In het 
schoolmodel wordt deze deskundige immers gefinancierd door het schoolbestuur, waardoor 
diens onafhankelijke positief in het geding kan komen bij tegengestelde belangen tussen school 
- ouders - kind. Het zal dan moeilijk zijn een advies te geven waarmee het bestuur het niet eens 
is. 

 Meer vrijheid voor scholen/schoolbesturen om Passend Onderwijs vorm te geven, mogelijkheid 
out-of-the-box te denken. Dat is een (financieel) voordeel. Bijvoorbeeld in plaats van 5 
ambulant begeleiders voor 5 kinderen met gedragsproblemen een aantal uur een vliegende 
keep op school ter ontlasting van de leerkracht. 

 Het is voor de leerkracht voor de groep en vaak ook voor de ib’ers niet duidelijk hoe het geld 
voor Passend Onderwijs door het bestuur wordt besteed. Er wordt bijvoorbeeld niet vaak 

geïnvesteerd door een bestuur door middel van inzet van een onderwijsassistent of RT. Het lijkt 
wel of daarop door besturen steeds meer bezuinigd wordt. 
Het is een nadeel voor scholen die in verhouding veel zorgleerlingen hebben. 

Ub  Het is een groot voordeel dat schoolbesturen gezamenlijk tussenvormen en 
groepsarrangementen in de regio (stad/dorp) kunnen afspreken. Unita zou de samenwerking 
van besturen op dit niveau kunnen stimuleren. 
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146. Noteer hieronder als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het EXPERTISEMODEL en vermeld erbij 
of het volgens u een voor- of nadeel is. 

ib  Dit is nog teveel in ontwikkeling. 
De praktijk van Unita is nog niet de praktijk van een bestuur. 

 Ik herken me niet in een aantal voor- dan wel nadelen; vind het soms uitgaan van een 
negatieve opvatting. Het gaat om het belang van kinderen, HGW geformuleerd en wat er nodig 
is om dit te realiseren. 

 Voordeel: gezamenlijk transparant budget. 
Nadeel: soms nodig extra handen in de klas in plaats van speciaal onderwijs; niet te regelen. 

 Nadeel 32 vind ik een voordeel. Er blijkt erg weinig vertrouwen uit ten opzichte van de scholen 
(die gaan maar zitten vragen...). 

 Nadeel wanneer school zelf expertise in huis heeft, kan dit niet bekostigd worden door Unita als 
inzet uren voor leerling. 

sd  Nadeel 34: Unita-deskundigen zullen dit tegengaan. Nadeel 36 speelt mijns inziens nog meer bij 
schoolmodel. Nadeel 37: kan dat, inkopen van sbo-plaatsen? Nadeel 40 wordt verrekend met 
individuele schoolbesturen. 

sb  Ik vind bovenstaande voor- en nadelen vaak suggestief aandoen. De voor- en nadelen in 
schoolmodel kunnen ook gelden in expertisemodel en vice versa. 

 Graag meer geld naar de scholen, omdat scholen steeds deskundiger worden en meer expertise 
krijgen/hebben. Soms meer kennis dan expertise uit samenwerkingsverband. 

 Ik ben juist zo blij dat er voor een combinatiemodel is gekozen. 

tb  Nadeel 36 is niet nadeel van expertisemodel maar van schoolmodel! 
 Nadeel: de adviezen van de deskundigen worden niet altijd (op juiste wijze) opgevolgd, zodat 

de leerling nog niet krijgt wat hij nodig heeft. 

Ub  Het expertisemodel werkt met deskundigen die worden ingezet binnen het 
samenwerkingsverband. Deze deskundigheid dient echter regelmatig getoetst te worden: 
voldoet de mate en diversiteit van deskundigheid nog aan de hulpvraag vanuit de besturen? 
Indien dit niet het geval is, is dit een nadeel van het expertisemodel. 

 Weinig prikkels voor verdere ontwikkeling door intern begeleiders (‘het’ wordt toch maar al te 
graag door het samenwerkingsverband geregeld). 

158. Noteer hieronder als u nog méér voor- en/of nadelen ziet van het LEERLINGMODEL en vermeld erbij of 
het volgens u een voor- of nadeel is. 

ib  Dit is nog teveel in ontwikkeling. 
De praktijk van Unita is nog niet de praktijk van een bestuur. 

 Nadeel 51 moet toch in elk model gebeuren? Is toch niet specifiek voor het leerlingmodel? 
Administratieve rompslomp is altijd een groot probleem in de zorg. 

 Wanneer de leerkracht wordt geleerd hoe om te gaan met de specifieke 
ondersteuningsbehoeften van deze leerling, wordt de leerkracht competenter. Is een voordeel. 
Dan moet wel de inzet op expertise- verhoging van de leerkracht worden gezet. 

sd  Ook hier weer de nummers waar ik het niet mee eens ben en daarom niet heb aangevinkt: 
Nadeel 45: deskundigen van Unita kunnen dit tegengaan. Nadeel 48: is vaak ook niet zo ad hoc, 
maar juist echte poging leerling te begeleiden in vertrouwde omgeving. Nadelen 49 en 50 zijn 

niet op het kindgerichte (bezuinigings)argumenten. 
Ik vind het getuigen van solidariteit als scholen die de ‘zware zorg" toch in eigen hand willen 
nemen, door de grote groep worden gesteund. Het stimuleert scholen zich in te spannen, want 
er moet heel wat gedaan en aangetoond kunnen worden voordat het geld verkregen wordt. 
Eigen inspanning is groot, dus men doet het niet zomaar. Verwijzen naar s(b)o is makkelijker. 
Daarom ben ik blij met deze stap van Unita. 

 Kan/wil ik niet beantwoorden. 
 Het goed kunnen formuleren van een aanvraag voor extra zorg is voor sommige scholen lastig. 

sb  Geen voorstander van leerlingmodel, geld naar scholen/besturen, die hebben deskundigheid. 

tb  De leerkracht doet weinig ervaring/ kennis op als de ab’er buiten de klas werkt. 
 Leerlingmodel gaat er te gemakkelijk vanuit dat de oorzaak van een probleem bij een specifieke 

leerling ligt en dus op leerlingniveau aangepakt moet worden. Het gaat veel vaker om interactie 
en dus iets waar de leerkracht aan moet werken (coaching, begeleiding, co-teaching). 
Houdt de leerkracht niet scherp op zijn eigen rol (is een nadeel van het model). 
Voordeel van het model is dat er beter Passend Onderwijs geboden kan worden bij zware 
ondersteuningsbehoeften (bijv. leerling met Down op regulier onderwijs). 

Ub  De wijze waarop dit leerlingmodel bij Unita is ingevoerd, verdient niet de schoonheidsprijs. 
Financiering deels school, deels Unita draagt hieraan bij. 

161. Waarom wilt u iets veranderen aan het verdeelmodel van samenwerkingsverband Unita? 

ib  Zodat de school meer ruimte krijgt om zelf expertise in te huren, die voor minder geld dezelfde 
of meer hulp kan bieden met minder rompslomp. Dus geld direct inzetbaar voor de 
daadwerkelijke hulp voor kinderen.  
Soms wordt er een onderzoek afgewezen door Unita en blijkt dat de vraagstelling verder 
aangedikt had moeten worden....Vervolgens krijgen we (ouders en school) uit de daarom 
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particuliere ingezette hulp wel snel de gewenste adviezen. Ik wil ook graag dat we voor een 
kortere tijd een deskundige kunnen inzetten bij dyslexie / dyscalculie / gedragsproblemen op 
school zelf. 

 Ik zie het als een ontwikkeling. Nu is de basisondersteuning op de scholen nog in ontwikkeling. 
Als scholen hier beter in worden, is er alleen expertise van Unita nodig bij uitzonderlijke 
gevallen. Dat moeten we in mijn ogen zo veel mogelijk stimuleren. Betere leerkrachten ib’ers 
specialisten op de scholen zelf. Zover zijn we in mijn ogen nog niet. 

 In sommige gevallen ervaar ik te vaak dat de komst van expertise in de klas niet altijd iets 
verandert; in sommige gevallen is er meer behoefte aan financiën om daadwerkelijke 
ondersteuning voor de leerling te faciliteren. 
Vanuit het bestuur is Passend Onderwijsgeld niet geoormerkt, hierdoor is het niet duidelijk wat 
er te besteden is. Geld lijkt soms op te gaan in het grote geheel. 

 De manier van werken op dit moment is prima. Maar zoals ik al meerdere malen heb opgemerkt 
in deze enquête, vind ik het belangrijk om voor een enkele leerling in ‘gedeelde expertise’ extra 
handen op school te krijgen, en dan nog het liefst door iemand uit het team. 
Er is op dit moment geen enkel uur begeleiding buiten de groep. Begeleiders vinden dit raar. 
Er zijn kinderen die iedere week met een kort moment – noem het RT – op de rit gehouden 
worden. Wat dat betreft ben ik een fan van het rugzakje wat echt aantoonbaar nodig is. 

 Omdat het nu niet goed werkt. Er is alleen maar expertise te verkrijgen en je wilt middelen als 
school! 
Op het niveau van de expertise is ook nog wel iets af te dingen. Met name ontbreekt het vaak 
aan eigen ervaring in de klas bij de orthopedagogen. 

 Ik wil graag dat scholen zelf meer expertise krijgen om leerlingen met beperkingen binnen de 
reguliere setting goed te bedienen. Dit lijkt mij het meest handige model hiervoor. 

sd  School wil zoveel mogelijk eigen beleid bepalen. 
 Hierdoor zou je iets makkelijker zelf een soort regie kunnen uitvoeren door het inroepen van 

diverse deskundigen. 
 Meer ondersteuning op maat passend bij de vraag van leerling en school. 
 Naar mijn idee kun je leerlingen in dit model beter bieden wat nodig is. 
 Ik twijfel sterk tussen "niets veranderen" en opschuiven naar schoolmodel. Als eenpitter zijn wij 

niet gebaat bij een totaal schoolmodel en ik vind het de solidariteit ten opzichte van de 
zwakkere leerling niet ten goede komen. Soms vind ik het nadeel van het expertisemodel dat 
men niet zelf externe hulp kan kiezen.  
Als er wordt veranderd, dan iets richting schoolmodel, maar zeker niet helemaal. 

 Dit model is niet overzichtelijk genoeg voor ouders en scholen, omdat het lijkt alsof alle scholen 
alsnog een eigen werkwijze volgen. Het is voor ouders niet duidelijk wanneer er een mdo komt 
of een doorverwijzing via de Alberdingk Thijmscholen. 

 Omdat wij meer autonomie willen om te bepalen welke expertise er bij ons op school wordt 
ingezet. 

 Op het zml werken we met de leerlingen die de meeste zorg/ondersteuning vragen. Nu gaat een 
deel van het geld naar scholen met leerlingen die het prima doen. Voor ons is het soms alle 
zeilen bijzetten om de juiste financiering te krijgen als er een zeer intensieve zorgbehoefte is bij 
leerlingen. 

 We hebben te weinig zicht op het verdeelmodel om aan te kunnen geven wat we willen 
veranderen. 

 Meer ruimte voor besteding binnen school om PO voor alle leerlingen in te zetten. 
 Er is soms vraag naar meer ondersteuningsmogelijkheden van leerlingen door eigen mensen. 

Dit kan niet bekostigd worden momenteel, maar is wel noodzakelijk voor de leerling. Juist de 
leerlingen met diagnose maar zonder indicatie zouden nu beter bediend kunnen worden en 

vallen nu tussen wal en schip. 
 Veel zaken worden opgetuigd (nieuwe functies, oude ab’ers), geld komt niet bij de leerlingen 

terecht. Vaste contracten met x afnamen (zoveel geld) vanuit Unita naar bijvoorbeeld de Kleine 
Prins en Donnerschool zorgt voor weinig flexibiliteit. Er wordt nu niet gekeken naar de leerling; 
er wordt iemand toegewezen. Deze persoon is niet altijd gekwalificeerd. Kritisch kijken naar 
bijvoorbeeld Reken- en Taalgroep: is dit nog steeds nodig. Of komt het voort uit de oude 
samenwerkingsverbanden? 

 Ik zie graag dat wij meer gebruik kunnen maken van gratis expertise. Op een kleine school kun 
je niet alle expertise in huis hebben. Alhoewel wij wel veel in huis hebben. 

sb  Meer middelen zijn nodig om de basisondersteuning te realiseren. 
Bij hogere kwaliteit basisondersteuning is minder swv-inzet noodzakelijk. 
Zaak om dit gefaseerd met ondersteuning en professionalisering van scholen/schoolbesturen in 
de komende jaren te realiseren. 
Verdeelmodel dient dan mede gebaseerd te worden op de verwijscijfers van de deelnemers. 

 Meer expertise en scholing. 
 Meer geld naar de scholen. 
 Om het meer passend te maken bij de vragen van de individuele scholen. 

tb  Ik merk bij scholen zeer sterk de vraag naar ‘meer handen in de klas’. Ik denk dat het niet reëel 
is van de leerkracht en de school om aan alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
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Passend Onderwijs te bieden. Ik zie ze woekeren met hun tijd en mogelijkheden. Alleen extra 
scholing en het bekwaam maken van leerkrachten lost dat niet op. 
Bij samenwerkingsverbanden met meer een schoolmodel zie je bijvoorbeeld dat een leerling 1 
of 2 uur per week ondersteuning of RT kan krijgen als dat nodig is. Die mogelijkheid is er binnen 
het huidige model van Unita nauwelijks tot niet. 

 Dat de gelden terecht komen bij de kinderen en scholen die het nodig hebben. 

Ub  Scholen worden meer volwassen met betrekking tot zorg; ze kunnen dan ook meer zelf. 
 Meer verantwoordelijkheid bij scholen / schoolbesturen. 

Meer middelen om de basisondersteuning mogelijk te maken waardoor beroep op centrale 
middelen af kan nemen. 

 Meer expertisemodel om leerkrachten sterker te maken. 
 Huidige verdeelmodel stelt schoolbesturen met scholen in meerdere samenwerkingsverbanden 

te weinig in staat om bestuursbeleid te maken. Onze ervaring met het schoolmodel in andere 
samenwerkingsverbanden laat ons zien dat de nadelen van dit model goed beheersbaar zijn en 
dat het in de regio tot meer samenwerking van schoolbesturen zorgt. Dat bevordert schoolnabij 
onderwijs en het creëren van de benodigde tussenvormen/groepsarrangementen. Het 
stimuleert dat te doen wat in de regio nodig is en stimuleert scholen om meer te doen dan 
basisondersteuning. Het huidige model schiet daarin mijns inziens tekort. 

 Ondersteuningsbehoefte van leerlingen is leidend. 
 Expertise moet zoveel mogelijk op de scholen op de werkvloer ontwikkeld worden, voorlopig 

hebben sommige scholen expertise van Unita nog hard nodig.  
In mijn ideale plaatje zijn scholen competent om zelf Passend Onderwijs vorm te geven en 
Unita alleen een vangnet voor scholen die dat (nog) niet kunnen. 

164. Noteer hieronder uw overige opmerkingen met betrekking tot het verdeelmodel van 
samenwerkingsverband Unita. 

ib  Meer de verantwoording bij de scholen leggen. 
 Op zich voldoet het verdeelmodel van Unita prima, zeker met de mogelijkheid van het 

arrangement plus. Ten aanzien van Arrangement Plus verwacht ik een groei, gezien de 
groeiende problematiek op scholen (groeiende behoefte aan individuele begeleiding op afroep 
binnen een school). 

 Ik denk dat ib’ers vanuit het samenwerkingsverband budgetbeheerders moeten worden van het 
Passend Onderwijsgeld, zo hebben de mensen met het meeste zicht op Passend Onderwijs 
binnen een school de middelen in beheer. 

 Aan Unita complimenten. 

Samenwerking Unita/bestuur? Geen idee. 
Zorggeld voor de school? Geen idee. 
Passend Onderwijs zonder bekostiging? 
Toch meer kijken naar wat nodig is. 
Misschien ook kijken wat er zoal gevraagd wordt van Unita door de betreffende school. Je ziet al 
snel of het gaat om de uren of om de echte hulp die nodig is voor de leerling in kwestie. 

 Over de vorige 2 vragen in verband met financiën en hybride model, daar heb ik niet iets 
realistisch ingevuld, want wilde antwoorden, omdat ik dat echt niet weet. Ik weet niet welke 
stroom exact waar naartoe gaat en hoe de verdeling is. Wel weet ik dat ik destijds navraag 
deed bij Unita en bij mijn bestuur over bekostiging REC 4 rugzakmiddelen (het betrof een 
werkboek en een psycho-educatief spel) en van beide partijen een ander antwoord kreeg.  

 Uiteindelijk hebben wij het zelf moeten betalen. Kennelijk weten besturen en 
samenwerkingsverbanden ook niet afdoende over welke geldstroom nu waarheen gaat en welke 
nu wat vergoedt? Ook kwam er bij ons tijdens een mdo met een vluchtelingengezin de vraag 
naar voren wie nu de telefonische tolk betaalde....daar had men ook geen klinkklaar antwoord 
op. Wij hebben Unita gebeld met het verzoek of zij dit wilden betalen, aangezien daar nog geen 
routeprotocol voor was, nam ik aan. Dat heeft Unita gedaan. 

 Gezien de steeds complexere problematiek van leerlingen mogelijk wel. 

sd  Zie mijn vorige opmerking, verdeelmodel gelijk houden of licht opschuiven naar meer geld naar 
basisondersteuning. 

 Ik zou een duidelijker beeld van de arrangementen willen hebben die Unita aan kan bieden. Wat 
is reëel en wat is haalbaar? 

 Wel als het model zo blijft. 
 Ik verwacht dat de school met steeds meer kinderen te maken krijgt met een specifieke 

onderwijs- ondersteuning. 
 Expertisemodel vinden we belangrijk, aangezien we meer leerlingen zien terugkeren naar het 

regulier onderwijs. 

sb  Het is lastig om aan te geven of een ander model beter zou werken. Deze mix werkt voor de 
betrokken besturen en is dus ten dienste van de leerlingen. 

 Ik krijg de indruk dat het op dit moment goed functioneert. 

 Houdt rekening met balans tussen grote scholen en eenpitters. 

tb  Zolang de scholen de basisondersteuning nog onvoldoende op orde hebben, hebben zij behoefte 
aan expertise van buitenaf. Overigens ook de scholen die het wel goed geregeld hebben, 
hebben deze behoefte bij de zware leerlingen. Een verdeling tussen geld naar scholen en geld 
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voor expertise is goed. Daarbij zijn er bepaalde leerlingen die zeer goed met extra begeleiding 
thuisnabij onderwijs kunnen krijgen. Dit moet gefaciliteerd blijven. De rugzak hoeft niet terug, 
dat was te makkelijk geld en werd vaak verdisconteerd in de formatie. 

 Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek nagaan in hoeverre het verdeelmodel in de 
toekomst moet worden veranderd. 

 Ik denk dat de scholen behoefte hebben aan meer vrijheid in het besteden van de gelden voor 
Passend Onderwijs en er dus een kleiner beroep wordt gedaan op bovenschoolse expertise. 

Ub  Waar mogelijk beperken van dure ondersteuning op niveau 4 en 5 ten gunste van versterking 
van de basiszorg. 

 Huidige hybride model is flexibel genoeg om alle doelen en belangen zo goed mogelijk te 
bedienen. 

 Rubriek 7 – Algemene oordelen 

166. Op welke gebieden mag samenwerkingsverband Unita zich bemoeien met het beleid van scholen en 
schoolbesturen? 

ib  Alleen op het gebied van Passend Onderwijs. Ik vind dat Unita mede-verantwoordelijk is dat 
scholen op de hoogte zijn van wat er van ze wordt verwacht en hoe ze deze doelen kunnen 
halen. 

 Bemoeien is een te vage omschrijving... Ik denk eerder kenbaar maken bij bevoegd gezag 
wanneer een school niet voldoet aan wettelijke verplichtingen vanuit ondersteuningsprofiel. 

 In gesprek gaan over het aanbod van de school; eventueel hulp aanbieden ter verbetering van 
het onderwijs. 

 Ten aanzien van Passend Onderwijs. Het gaat om de leerlingen en het bieden van Passend 
Onderwijs en het is belangrijk dat schoolbesturen mee gaan en delen in de visie van het 
samenwerkingsverband binnen hun regio. Wanneer schoolbesturen hierin een weg gaan die ten 
koste van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen gaan, mag Unita zich hier mijns inziens 
mee bemoeien en aansturen om een dergelijk bestuur te ondersteunen en te versterken. 
Meedenken en samenwerken. 

 Het deel waar de zorgplicht vormgegeven wordt, dus op de 13 ijkpunten en de zorgniveaus 1 
t/m 3. 

 Adviesrecht. 
 Ik vind niet dat ze zich mogen "bemoeien". Wel kunnen zij ons adviseren. 
 Niveau van realiseren basisondersteuning, inzet Passend Onderwijsgelden. 
 Wanneer scholen of besturen niet voldoen aan de basisondersteuning en daarmee een 

onevenredig groot beroep doen op Unita, dienen die scholen daarop aangesproken te worden. 
 Nee, zij kunnen wel adviseren. Bij slechte prestaties van school of bestuur zouden zij zich 

moeten wenden tot de inspectie. 
 Ik vind dat gelden die uitgetrokken zijn voor basisondersteuning echt ten gunste van de 

basisondersteuning ingezet moeten worden. Als Unita merkt dat die niet zo is, mag Unita zich er 
wat mij betreft mee bemoeien. 

 Bij het niet voldoen aan bepaalde normen: financieel korten. 
 Op het gebied van de ondersteuning zelf en de gelden die bedoeld zijn voor de ondersteuning 

die Unita verdeelt... 
 Het beleid ten aanzien van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 

 Unita is het samenwerkingsverband van alle scholen en schoolbesturen in het gebied; is 
deskundig op het gebied van zorg voor leerlingen. In goed overleg biedt Unita een kader 
(aangesloten partijen geven hun mening). De aangesloten scholen voeren dit gezamenlijke 
kader uit en roepen de hulp van Unita in wanneer de eigen expertise tekortschiet. Wanneer 
wordt dit gezien als bemoeien of is dit een kwestie van ‘critical friend’? 

 Alleen met schoolbesturen ten aanzien van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden. 
 Realiseren van Passend Onderwijs. 

Zicht op hoe financiële middelen worden ingezet. 
 Vanuit hun kennis en ervaring advies geven. 
 Ik denk meer in de vorm van samenwerken. Hoe kunnen we samen datgene voor elkaar krijgen 

wat nodig is voor de kinderen op onze scholen? 
Het delen of goed en transparant verdelen van gelden. 
Wie kan wat bieden en wat is er al? 
Geen nieuwe constructies bouwen. 

 Niet, wel overleg over hoe PO zo goed mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. 
 Alleen qua Passend Onderwijs. 
 Verdeling van de gelden voor de zorgondersteuning. 
 Mdo’s. 

Scholingsbeleid. 
Plaatsingsbeleid leerlingen. 

 Basisondersteuning. 
 Waar het gaat om uitvoering basisondersteuning en de gevraagde ondersteuning die in de 

basisondersteuning gerealiseerd moet worden, kan sturend worden opgetreden. 
 Wanneer een school stelselmatig niet voldoet aan de basisondersteuning zoals afgesproken, 

vind ik dat Unita zich hiermee moet bemoeien. 
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sd  Verantwoorden van middelen. 
Beantwoorden van relevante vragen. 

 Als adviserende instantie, niet opleggend, zeker niet het inhouden van vergoedingen als een 
school het anders doet dan Unita in zijn ondersteuningsplan heeft staan. 

 Als een kritische vriend op alles wat met zorg voor leerlingen / Passend Onderwijs te maken 
heeft. 

 Adviseren, niet bemoeien. 
 De besteding van de gelden die bedoeld zijn voor Passend Onderwijs. 
 Als het gaat om niet voldoende bieden van de basisondersteuning of onthouden van mogelijke 

begeleiding/zorg. 
 Steekproefsgewijs controleren of ieder kind het beste onderwijs krijgt. 
 Daar waar solidariteit en samenwerking in het belang van de kinderen in het geding is. Maar 

schoolbesturen blijven eindverantwoordelijk. 
 In plaats van bemoeien wil ik liever de term adviseren gebruiken. 

O.a. op het gebied van samenwerking tussen scholen die leerlingen met dezelfde 
onderwijsbehoeften hebben. 

 Ja, tot op zekere hoogte: binnen de kaders van passend onderwijs en de vastgestelde 
basisondersteuning. 

 Aanzetten tot Passend Onderwijs voor zover dit aanzetten niet de autonome beleidskeuzes van 
een school aantast. 

 Op het moment dat het beleid dat de school voert, in strijd is met de gemaakte afspraken 
binnen het samenwerkingsverband. 

 Unita kan initiëren, voorlichting geven, vanuit gemeenschappelijke afspraken richting geven. 
Unita kan scholen en schoolbesturen niet de wet voorschrijven. 

 Ten aanzien van thuiszitters. 
In het geval van extreme casuïstiek van een leerling. 

 Gezamenlijke afspraken maken om te komen tot afstemming van een breed 
ondersteuningsaanbod. Afspraken met betrekking tot toewijzen van de gelden. 

 Over waar het basisarrangement stopt en de extra hulp/gelden etc. van Unita begint 
bijvoorbeeld. 

 Als een school (structureel) leerlingen net na 1 oktober doorverwijst, mag Unita een school 
hierop aanspreken.  
Unita mag een school aanspreken als deze de basisondersteuning onvoldoende biedt. 

 Als het relevant is om een leerling geplaatst te krijgen. 
 Niet bemoeien, wel graag intensief overleg. 
 Op het gebied of zij voldoen aan de basisondersteuning. 
 De kwaliteit van de inrichting van de leerlingenzorg. 
 Ten aanzien van basisondersteuning. 
 Passend Onderwijs. 

sb  Wel advisering en bemoeienis waar de basisondersteuning structureel niet door 
school/schoolbestuur wordt geleverd en/of verwijzingscijfers naar sbo/so buitenproportioneel 
hoog zijn. 

 Unita mag wat mij betreft kwaliteitsrichtlijnen geven voor de zorggerelateerde beleidsstukken 
van de scholen. 

 Nergens, verantwoordelijkheid schoolbestuur. 
 In goed overleg is alles mogelijk, maar Unita kan niet op de stoel van de besturen gaan zitten. 
 Schoolbesturen zijn autonoom. Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband 

Unita. Het kan niet zo zijn dat Unita het beleid van een individuele school bepaalt. 

tb  Advisering. 
 Op de gebieden waar het minder goed gaat in een adviserende, eventueel begeleidende rol. 
 Wanneer scholen veel geld ontvangen, maar hun beleid (of capaciteit) is er niet op gericht om 

de professionalisering binnen de school te verbeteren, waardoor zij afhankelijk blijven van de 
gelden. 

 Basisondersteuning, omgaan met verschillen, differentiëren, kwaliteit onderwijs, samenwerken 
met leerlingen en hun ouders, opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken op niveau 
school, groep en individuele leerling. 

 Het ondersteuningsplan: welke zorg kan er binnen een school geboden worden. Er zouden 
eigenlijk geen grote verschillen tussen scholen mogen zijn. Op elke school moet een leerling de 
ondersteuning krijgen die hij nodig heeft, binnen de grenzen van een reguliere school. 

 Het realiseren van de ondersteuning zoals geformuleerd in de ijkpunten. 
 Ze mogen wel hun mening vertellen over het beleid van scholen en schoolbesturen. 
 Het inrichten van de zorgstructuur op een school en de aanpak van zorgleerlingen op de 

werkvloer. 
 Voorlichting en advisering en scholing. 
 Door informatie tijdens mdo’s. 
 Het beleid van alle scholen en aanbod van het samenwerkingsverband moeten 

overeenstemmen. Dat is de taak van het samenwerkingsverband en de besturen samen. Door 
heldere communicatie is dit mogelijk. Het moet altijd twee richtingen op gaan. 
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 Unita zou in overleg moeten gaan met de scholen / besturen waar niet voldaan wordt aan de 
basisondersteuning. Met de scholen bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze dit wel 
kunnen bieden. 

 Verbeteren van basisondersteuning. 
Realistischer kijken van Unita naar haalbaarheid van de basisondersteuning op de scholen. 

 Indien een school nalatig blijft in zijn zorg naar leerlingen toe. 
Als de basisondersteuning ontoereikend is. 
Als school/bestuur de gelden vanuit swv Unita niet op de juiste plaats inzet. 

 Aanspreken op verantwoordelijkheid schoolbestuur. 
 Ik denk dat het heel gezond is als Unita feedback kan geven aan scholen over kwaliteit van hun 

onderwijs. 
 Passend Onderwijs. 

Ub  Daar waar het Passend Onderwijs of de gevolgen daarvoor betreft. 
 Wel adviseren. 
 Daar waar het de zorgleerlingen betreft. 80% Van deze leerlingen verblijft binnen de reguliere 

scholen. 
 Als leerlingen in het gedrang komen. 
 Niet. Unita zou zich meer en meer moeten richten op het faciliteren van schoolbesturen en het 

vragen van verantwoording kwalitatief en kwantitatief. Bij onvoldoende verantwoording van 
opbrengsten mag Unita natuurlijk schoolbesturen wel aanspreken, maar bemoeien met beleid is 
niet aan de orde. Het huidige model werkt mijns inziens onvoldoende en Unita zou zich meer 
moeten bewegen naar het model zoals dat in Amsterdam is. 

 Bemoeien met beleid van de schoolbesturen lijkt me niet wenselijk. 
Wanneer vanuit overleg tot gezamenlijke afspraken is gekomen, dan is in gesprek gaan over het 
wel/niet tot uitvoering overgaan, een optie voor het samenwerkingsverband. 

 Passend Onderwijs. 
In orde hebben van de basisondersteuning. 
Besteding van gelden. 

172. Welke omschrijving draagt verder nog bij aan uw waardering voor samenwerkingsverband Unita? 

ib  Bijna alle trajectbegeleiders! 
 Altijd bereikbaar voor overleg. 

sd  Grote betrokkenheid bij de aangedragen zaken. 
 Gedreven Unita-directeur met de juiste instelling. 

sb  Heldere communicatie. 
 Drive van Unita-directeur. 

Ub  Bevlogen Unita-directeur. 
 Meedenken en creativiteit. 

173. Waarop behoeft (de werkwijze van) samenwerkingsverband Unita verder nog verbetering? 

ib  Niet alle trajectbegeleiders zijn even ervaren en/of effectief. Ook omdat er ab’ers uit andere 
samenwerkingsverbanden bijgekomen zijn en jonge, startende trajectbegeleiders. 

 Administratie. 
 Inzet van de juiste deskundige op het juiste dossier. 
 Expertise centraal duidelijker delen – website als bron. 
 Nog iets strakkere en verminderde administratie. 
 Geef middelen. 
 Overdracht PO naar VO. 

sd  Deskundigheid van trajectbegeleiders is wel afhankelijk van individuele kwaliteit, die wisselt. 
 Ondersteunen van scholen ten aanzien van leerlingen die naar een andere school moeten. 
 Eerst luisteren en dan samen een oplossing bedenken. 

tb  Meer insteken op integratie, minder op het in stand houden van het s(b)o. 
 Trajectbegeleiders weten niet altijd of het o(j)a is toegekend, of er al een onderzoeker is 

toegewezen en of er een tlv is afgegeven. Het zou fijn zijn als dat voor de trajectbegeleiders 
meer inzichtelijk wordt. 

Ub  Bureaucratie. 
 Communicatie richting leerkrachten. 
 Meer scholing. 
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Bijlage III: Dertien ijkpunten voor goede basisondersteuning 

 
Beleid 
1.  Beleid: Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid, hun kwaliteit en 

kwaliteitsondersteuning. Wettelijk verplicht tot beleidsdoelen in het schoolplan, ook 
voor wat betreft leerlingenondersteuning. 

2.  Onderwijsondersteuningsprofiel: Het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het profiel 
moet aanknopingspunt bieden voor ondersteuningszwaarte en voor verbetering van 
de ondersteuning in de school. 

3.  Effectiviteit: Jaarlijks evalueren. Datzelfde geldt voor de effectiviteit van de ingezette 
middelen. 

 
Onderwijs 
4.  Omgeving: De ruimte, de leerbronnen, de medeleerlingen, de personeelsleden moeten 

zo zijn ingericht dat tegemoet gekomen wordt aan drie basale psychologische 
behoeften van leerlingen (de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie). 
Een omgevingsaspect is ook fysieke en sociale veiligheid. 

5.  Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning (opbrengstgericht werken): Op 
schoolniveau zijn afspraken over systematisch signalering van ondersteunings-
behoeften en toetsing van voortgang. 

6.  Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken: Passend Onderwijs is een 
combinatie van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. 
Ontwikkelings-brede resultaten zijn leidend. 

7.  Onderwijs op maat: De school gaat na of haar aanbod, aanpak en materialen voldoende 
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Voor alle leerlingen, 
begaafde, gemiddelde en leerlingen met een beperking en extra zorgvraag. 

8.  Handelingsbekwaamheid: Van leraren mag worden verwacht dat zij over een 
handelingsrepertoire beschikken of gaan beschikken om hulp te bieden aan 
zorgleerlingen. Professionele attitude. 

 
Begeleiding 
9.  Onderwijsondersteuningsarrangement van de school: Bevat onderdelen van het 

onderwijsondersteuningsprofiel van de school en het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling. 

10.  Overdracht: Effectief onderwijs betekent ook dat leerlingen goed worden gevolgd en 
systematisch worden begeleid. Het is belangrijk dat deze leerlingen goed worden 
begeleid bij de overgangen. 

11.  Betrokkenheid ouders: Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/verzorgers 
vooral als partners bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Een goede afstemming 
heeft positief effect op de leerlingen. 

 
Organisatie 
12.  Interne ondersteuningsstructuur: Voor het goed laten verlopen van de ondersteuning 

en de begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat hulpbronnen aanwezig zijn rond 
de groepen en de leraren. 

13.  Externe ondersteuningsstructuur: Voor de organisatie van de hulp en advies van 
buiten de school moeten scholen gebruik kunnen maken van de juiste deskundigen 
(multidisciplinair overleg). 

 
Bron: Hoffmans (2010). 
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Bijlage IV: Synthese voor- en nadelen verdeelmodellen 

 
In deze bijlage worden per verdeelmodel de scores gepresenteerd, die ten grondslag liggen 
aan tabel 9.5 tot en met 9.8. Als legenda geldt het volgende: ‘ib’ = intern begeleiders, ‘sd’ = 
schooldirecteuren, ‘sb’ = schoolbestuurders, ‘tb’ = trajectbegeleiders en ‘Ub’ = Unita-bestuur, 
-directeur en opr-voorzitter. 
De percentages in de kolommen per respondentengroep komen overeen met bijlage I, de 
rechterkolom bevat een sommatie per rij.  
 

Tabel IV.a – Voor- en nadelen schoolmodel (in %) 

 ib sd sb tb Ub Totalen 

Voordeel 1: Behoud van leerlingen in regulier onderwijs 69 82 70 64 50 335 

Voordeel 2: Focus op bestuur en school: bevordert autonomie en 
eigenaarschap, want bestuur beslist hoe gelden voor extra 
ondersteuning in passend onderwijs worden ingezet 

94 86 100 54 80 414 

Voordeel 3: Simpel en transparant: gelden zijn gemakkelijk te 
verdelen naar het aantal leerlingen per bestuur/school 

81 76 80 46 83 366 

Voordeel 4: Conform zorgplicht besturen: zelf verantwoordelijk 
voor de financiering van sbo en so voor de leerlingen van hun 
scholen 

54 52 50 33 40 229 

Voordeel 5: Beloning zorggerichte, pro-actieve scholen/besturen 
die investeren in de basisondersteuning 

58 70 56 27 20 231 

Voordeel 6: Gunstig voor besturen bij positieve verevening 50 47 22 0 20 139 

Voordeel 7: Prikkel om boven basisondersteuning uit te stijgen 62 55 13 42 40 212 

Voordelen gemiddeld 66,9 66,9 55,9 38,0 47,6 275 

Nadeel 8: Vanwege ongunstige financiële gevolgen: te lang 
vasthouden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
die vastlopen in regulier onderwijs en voor wie s(b)o 
meerwaarde zou hebben  

44 61 33 75 83 296 

Nadeel 9: Risico voor bestuur: financiering is gebaseerd op 
gemiddeld aantal leerlingen met extra ondersteuning en dat kan 
tegenvallen 

79 70 70 71 67 357 

Nadeel 10: Bestuur samenwerkingsverband heeft onderwijs-
inhoudelijk weinig invloed, maar moet zich wel verantwoorden 
over door besturen gespendeerde middelen en de percentages 
sbo, so en thuiszitters 

67 50 25 75 80 297 

Nadeel 11: Samenwerkingsverband wordt minder als partner 
van scholen gezien en dekkend netwerk voor Passend Onderwijs 
is moeilijker te realiseren 

40 53 25 84 100 302 

Nadeel 12: Er wordt minder vaak inhoudelijk regionaal beleid 
ontwikkeld vanwege geringe solidariteit tussen besturen 

27 65 29 58 67 246 

Nadeel 13: Ongunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio 43 50 29 33 20 175 

Nadeel 14: Scholen/besturen zijn zelf (zowel financieel als 
inhoudelijk) verantwoordelijk voor instandhouding en op orde 
hebben van expertise/onder-steuning die ze nodig hebben  

40 39 38 67 20 204 

Nadeel 15: Passend Onderwijsgelden zijn niet geoormerkt, 
waardoor bijdrage van deze gelden aan Passend Onderwijs niet 
na te gaan is 

85 71 50 77 83 366 

Nadeel 16: Strategisch (bedrijfseconomisch) gedrag: vanwege 
kosten van s(b)o-plaatsing leerling te lang houden binnen 
regulier basisonderwijs  

67 58 29 64 83 301 

Nadelen gemiddeld 54,7 57,4 36,4 67,1 67,0 283 
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Tabel IV.b – Voor- en nadelen expertisemodel (in %) 

 ib sd sb tb Ub Totalen 

Voordeel 17: Bij handelingsverlegenheid kan school 
ondersteuning aanvragen bij samenwerkingsverband. De 
ondersteuning wordt snel in gang gezet en uitgevoerd door 
competente deskundigen 

94 91 80 93 88 446 

Voordeel 18: Dekkend aanbod en budget beschikbaar voor 
leerlingen die extra externe ondersteuning in regulier onderwijs 
nodig hebben 

75 77 90 100 83 425 

Voordeel 19: Ondersteuningsmiddelen worden vraaggericht 
omgezet in diensten aan scholen 

73 86 80 79 83 401 

Voordeel 20: Gunstig voor samenwerkingsverband bij positieve 
verevening; voor scholen neutraal 

54 42 33 46 33 208 

Voordeel 21: Gunstig voor scholen in bijvoorbeeld krimpregio 40 42 40 60 33 215 

Voordeel 22: Leerling staat centraal: wat heeft deze leerling 
nodig om zich met plezier optimaal te ontwikkelen op school? En 
wat hebben zijn leerkracht(en), ib’er en ouders nodig om 
hem/haar te ondersteunen?  

94 82 56 79 71 382 

Voordeel 23: Hoe meer ondersteuning nodig is (bovenop basis- 
en lichte ondersteuning op niveau 1, 2 en 3), des te meer school 

krijgt toegekend in onderwijs-arrangement 

87 80 63 64 86 380 

Voordeel 24: Passend Onderwijs voor hele 
samenwerkingsverband gefinancierd uit gezamenlijke middelen 
(solidariteit i.p.v. ‘ieder voor zich’)  

63 77 38 79 86 343 

Voordeel 25: Samenwerkingsverband kan eraan bijdragen dat 
gelden Passend Onderwijs terecht komen bij leerlingen waarvoor 
ze bedoeld zijn 

88 83 63 79 83 396 

Voordeel 26: Gunstig voor kleine besturen die onvoldoende 
middelen hebben om tussenvoorzieningen op te zetten 

33 86 70 71 83 343 

Voordeel 27: Expertise sbo en so blijft behouden voor 
samenwerkingsverband  

75 82 56 79 50 342 

Voordeel 28: Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor 
selectie, kwaliteit, competentie, nascholing en financiering van 
onafhankelijke deskundigen die handelen in belang van leerling 

56 55 50 62 67 290 

Voordeel 29: Deskundigen van samenwerkingsverband 

ondersteunen scholen bij zoeken naar passende jeugdhulp voor 
kind en ouders (jeugdhulp-arrangement) 

72 86 80 64 67 369 

Voordeel 30: Nieuwe voorzieningen snel te regelen: gelden 
kunnen gebundeld worden om bestuurs-overstijgende 
tussenvoorziening op te zetten 

61 81 67 62 67 338 

Voordelen gemiddeld 68,9 75,0 61,9 72,6 70,0 348 

Nadeel 31: Toekenning van arrangement vergt dat 
aangevraagde ondersteuning basisondersteuning overstijgt 
(niveau 1, 2 en 3); dit kan lastig te bepalen zijn en tot 
meningsverschillen met aanvragende school leiden 

60 67 22 57 60 266 

Nadeel 32: Aanbod creëert vraag; bijvoorbeeld scholen hebben 
liever meer handen in de klas en kleinere klassen dan een 
deskundige die hen adviezen komt geven 

85 59 63 79 50 336 

Nadeel 33: Aanbod sluit mogelijk niet goed aan op vraag vanuit 
praktijk 

46 58 50 27 67 248 

Nadeel 34: Prikkel om zwaarder te indiceren (aandikken door 
school van problemen en onderwijsbehoeften van leerling) om 

daarmee aan te tonen dat aangevraagde ondersteuning niveaus 
1, 2 en 3 overstijgt 

64 57 44 54 80 299 

Nadeel 35: Nieuwe voorzieningen niet snel geregeld 25 6 13 27 17 88 

Nadeel 36: Ouders kunnen deskundige van schoolbestuur 
ervaren als ‘niet-onafhankelijke deskundige die zich inzet voor 
de belangen van hun kind’; hij/zij wordt immers door het 
bestuur van de school betaald (gevoelde 
belangenverstrengeling) 

46 13 11 17 40 127 
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 ib sd sb tb Ub Totalen 

Nadeel 37: Leegstand van plaatsen: (s(b)o-plaatsen worden 
ingekocht / gereserveerd, maar er wordt niet altijd ook gebruik 
van gemaakt 

20 33 14 0 20 87 

Nadeel 38: Scholen/besturen kunnen niet kiezen uit in te zetten 
deskundigen en kunnen dit ervaren als ‘verplichte winkelnering’  

46 44 38 55 83 266 

Nadeel 39: Geen prikkel om boven basisondersteuning uit te 
stijgen 

36 20 13 42 20 131 

Nadeel 40: Financieel risico voor samenwerkingsverband bij 
onverwacht grote vraag om zware ondersteuning 

42 47 50 60 50 249 

Nadelen gemiddeld 47,0 40,4 31,8 41,8 48,7 210 

 

Tabel IV.c – Voor- en nadelen leerlingmodel (in %) 

 ib sd sb tb Ub Totalen 

Voordeel 41: Objectivering/kwantificering behoeften van 
‘zorgleerlingen’: met HandelingsGericht Diagnosticeren (van 
analyse  doelen leerling, onderwijs en opvoeding  behoeften 
leerling, leerkracht, ib, ouders  arrangement) en hieraan 

‘ondersteuning in natura = expertise’ op maat koppelen 

88 81 67 71 71 378 

Voordeel 42: Er wordt alleen maar geld op niveau 3, 4 en 5 
ingezet als dit echt nodig is 

79 65 70 77 86 377 

Voordeel 43: Differentiatie naar bedragen is mogelijk: hoe meer 
ondersteuning nodig is om een bepaald onderwijsdoel te 
behalen, des te zwaarder arrangement 

88 77 90 71 88 414 

Voordeel 44: Onafhankelijk van demografische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld krimp-regio) 

56 50 43 56 33 238 

Voordelen gemiddeld 77,8 68,3 67,5 68,8 69,5 352 

Nadeel 45: Prikkel om zwakke leerlingen als zo zwaar mogelijk 
te indiceren (meer geld) dan wel al te gemakkelijk te verwijzen 
naar speciaal (basis)onderwijs  

62 55 25 46 80 268 

Nadeel 46: Koppeling van geld aan ondersteuningsvraag is niet 
eenvoudig 

77 74 50 46 67 314 

Nadeel 47: Decentralisering van bureaucratisering 
(administratiedruk neemt op lager niveau toe) 

56 58 86 30 40 270 

Nadeel 48: Kans op ad hoc werken (en niet op basis van 
beleidsvorming) 

42 48 38 36 60 224 

Nadeel 49: Schaarste vanwege lumpsum-financiering van 
basisondersteuning 

31 39 11 44 40 165 

Nadeel 50: Open eind financiering 54 67 38 46 86 291 

Nadeel 51: Invullen van Groeidocument is vereist door 
samenwerkingsverband; dit is administratieve last voor ib’er, 
leerkracht en ouders 

36 52 29 9 50 176 

Nadelen gemiddeld 51,1 56,1 39,6 36,7 60,4 244 

 


