
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Evaluatie werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Marco Algera 
 
m.m.v.  
drs. Wilma Peulen (CED-Groep) 
Chantal Engels (Unita) 
ir. Paul Schollaardt (Unita) 
 
December 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2/7 
 

 

 
 

 

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 kost  
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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. 
 
 


