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NIEUW VAN BALANS: 

PASSEND ONDERWIJS 
IN PRAKTIJK

Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk belang – perspectief bieden voor elk kind – 
nog beter op elkaar kunnen afstemmen, ontwikkelde Oudervereniging Balans het project Passend 
Onderwijs in Praktijk. Dat deed de vereniging samen met Yoep Onderwijs & Zorg en Blogboek.nl. Een 
gesprek met projectleider Suzanne Pepping (Balans), Brigitta Gadella (directeur Samenwerkingsverband 
De Eem) en Augusta van Oene (onderwijsondersteuner bij De Eem). De Eem startte dit schooljaar met het 
Balans project.

THEMA 
TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS
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Suzanne: “Toen het idee ontstond om vanuit Balans 
de handelingsvaardigheden bij scholen te vergro-
ten, kwamen we al vrij snel in gesprek met Yoep. Zij 
hebben een gedigitaliseerd Functionerings-Profiel 
ontwikkeld en wilden dat breder gaan inzetten. Ze 
willen hetzelfde als wij: zorgen dat onderwijs, zorg 
en ouders goed op elkaar kunnen afstemmen. 
Samen met Blogboek, een digitale communicatie-
tool tussen ouders, zorgverleners en school, zijn we 
Passend Onderwijs in Praktijk gaan ontwikkelen. 
Met dit programma kun je kortgezegd een analyse 
maken van een school. Wat speelt er in een klas, 
welke dingen spelen er bij kinderen? Gaat het om 
ontwikkelingsstoornissen, of zaken die thuis spelen? 
Of is er met de leerlingen niet veel aan de hand 
maar is het de docent die het ingewikkeld vindt? 
Als je dat goed in kaart hebt, kun je vervolgens op 
maat een aanbod maken van trainingen of advies. 
Ons streven is dat je naar een hele school kijkt 
zodat je voor de hele populatie en alle docenten 
een passend aanbod kunt geven. Zo ondervang je 
ook kinderen die anders niet zo snel opvallen. 
Bovendien vergroot je de kennis op een school.
Je wilt echt de afstemming bereiken tussen zorg, 
onderwijs en ouders. Dat vraagt om zorgvuldigheid. 
Maar als je eenmaal van start gaat, kun je al snel 
concrete handvatten bieden. De kracht zit hem 
misschien ook wel in het feit dat je erbij blijft en niet 
meteen weer weg bent. Leerkrachten vinden het 
ook fijn om een partner als Balans of de NVA 
(Nederlandse Vereniging voor Autisme) te hebben 

omdat het geen winstoogmerk heeft. Er zijn 
tegenwoordig veel partijen die trainingen bieden in 
het  kader van PO op gebieden van ADHD, dyslexie 
en autisme, maar wij komen uit een andere hoek. En 
vanuit de NVA zijn er veel mensen met kennis en 
know how die dat graag willen borgen, zeker nu de 
steunpunten autisme geen subsidie meer krijgen.  
Er is veel in beweging. Vooralsnog richten we ons 
alleen op het onderwijs, maar we willen ook de 
zorg laten aanhaken nu de jeugdzorgtransitie in 
gang is gezet. Als we straks met dit systeem de hele 
populatie van alle scholen binnen een samenwer-
kingsverband in kaart hebben, levert dat ook een 
schat aan informatie voor de gemeente. Dan 
kunnen wij gemeentes gaan adviseren over welke 
zorg nodig is in hun regio.” 

PROJECTLEIDER BALANS: 

‘PASSEND AANBOD VOOR ÁLLE 
 LEERLINGEN EN ÁLLE DOCENTEN’

Suzanne Pepping, van oorsprong bedrijfskundige en organisatie- 
adviseur, zette samen met een team van onderwijs- en 
zorgdeskundigen bij Balans het project Passend Onderwijs in 
Praktijk op. 
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Waarom heeft De Eem besloten om mee te doen 
aan dit project?
“We hebben de afgelopen jaren zelf allerlei dingen 
ontwikkeld met betrekking tot zorgleerlingen. We 
werkten bijvoorbeeld met groeidocumenten maar 
dat bracht in de praktijk veel administratieve last. 
Dat is niet wat je wilt. Je wilt zo snel en efficiënt 
mogelijk kunnen werken. Dus gingen we op zoek 
naar een slimmere inrichting. We kwamen in contact 
met Yoep, samen met de directeur van Balans. We 
hebben heel wat gesprekken gevoerd en uiteinde-
lijk kwamen we tot de conclusie dat dit het is: 
Passend Onderwijs in Praktijk. Met name de 
ict-ondersteuning van het project zou het voor ons 
een heel stuk makkelijker maken. 
Het is een instrument dat helpt bij het signaleren, 
goed in kaart brengen en beter grip krijgen op wat 

er speelt in een klas of bij een leerling. Je krijgt 
goed zicht op de zorgzwaarte in een groep en op 
een school waardoor je je ondersteuning goed kunt 
regelen en de samenwerking met de zorg goed 
voor elkaar kunt krijgen. Het brengt professionalise-
ring en expertise binnen de scholen. En het zorgt 
voor meer autonomie want scholen kunnen veel 
meer zelf dankzij dit instrument.” 

Hoe brengt het meer autonomie?
“Nu worden door het samenwerkingsverband nog 
onderwijsondersteuners en eventueel experts 
ingezet om te helpen een verklarend beeld rond 
een leerling of een groep leerlingen in kaart te 
brengen. Met dit instrument kunnen scholen dat 
veel meer zelf doen. En dus ook zelf bedenken wat 
nodig is en welke partners ingeschakeld moeten 
worden.”

Welke vragen hebben jullie jezelf gesteld 
voordat besloten werd om het project aan te 
gaan? 
“Het is toch weer iets nieuws, terwijl je door de 
invoering van PO net een jaar bezig bent in een 
bepaalde werkwijze. Dus het was belangrijk dat het 
naadloos aansloot omdat je juist lastenverlichtend 
wilt gaan werken. De docenten en IB’ers moeten er 
zo min mogelijk last van hebben. Maar hoe ga je dat 
dan goed implementeren? Wil je het alleen voor de 
zorgleerlingen invoeren of voor iedereen? Voor 
alle scholen of maar een paar? En het kost natuurlijk 

DIRECTEUR DE EEM: 

‘BALANS-PROJECT BRENGT  
EXPERTISE BINNEN SCHOLEN’

Brigitta Gadella is directeur van Samenwerkings verband De Eem. Daaronder 
vallen 32 schoolbesturen en 128 scholen in de regio Amersfoort. In totaal 
herbergen die scholen samen zo’n 28.000 leerlingen. Komend schooljaar zal 
op zo’n achttien scholen een pilot draaien van Passend Onderwijs in Praktijk. 
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in het begin wel geld, daar moet je goed over 
nadenken. Het moet op maat worden gemaakt. Als 
het eenmaal loopt kost het geen extra geld meer. 
Vervolgens moet dat allemaal met schoolbesturen 
worden overlegd. Zoiets neemt tijd in beslag. We 
zijn een groot samenwerkingsverband. De eerste 
gesprekken begonnen in november vorig jaar en 
vanaf januari zijn we serieuzer aan de slag gegaan 
om te zien hoe we dit konden gaan oppakken. Dit 
schooljaar gaan we dan echt van start.”

Wat gaat dit project van het team vragen?
“Van ons eigen team bij het SWV vraagt het redelijk 
veel, want wij gaan het instrument zelf implemente-
ren. Onze medewerkers krijgen een ‘train de 
trainers-opleiding’, zodat zij vervolgens de mensen 
op de scholen zelf kunnen gaan opleiden.”

En wat vraagt het van de docenten zelf?
“Ik denk dat het meevalt, het is juist bedoeld als 
lastenverlichting. We willen het ook stapje voor 
stapje invoeren. Eerst draaien we op een paar 
scholen de pilot. Als alle lichten helemaal op groen 
zijn na de evaluatie daarvan, dan gaan we verder en 
brengen we het geleidelijk naar alle scholen. We 
beginnen in eerste instantie alleen bij de kinderen 
die al aangemeld zijn voor ondersteuningsvragen. 
Dan is er wel al ‘gesignaleerd’, maar de vraag is dan 
altijd: wat heeft het kind nodig en hoe moeten wij 
ermee omgaan? En op dat punt is dit instrument 
juist heel goed in te zetten omdat je duidelijk in 
kaart krijgt wat de problemen zijn en hoe je het 
kind kunt helpen.”

Maar dit systeem is toch ook bedoeld voor de 
signalering, voor het in kaart brengen van een 
hele klas of school?
“Dat zal voor ons meer een tweede stap worden. 
We beginnen daar waar het het meest nodig is, bij 
de zorgleerlingen. Later zullen we het ook gaan 
gebruiken om de groep in kaart te brengen en 
daarna de hele school. Met wat voor populatie 
hebben we te maken?”

Wat is er veranderd in de werkwijze van jullie 
scholen sinds de invoering van PO? 
“PO betekent niet ineens dat we hele hordes andere 
kinderen hebben, maar er wordt wel bewuster naar 
leerlingen gekeken. Vooral aan de voorkant kijk je 
beter. Wie wordt hier aangemeld en wat gaat het 
van ons vragen? Ik kan alleen voor onze scholen 
spreken maar wat je merkt is dat er veel meer 
maatwerk wordt geleverd. Er wordt goed gekeken 
naar het budget: hebben we echt zoveel geld nodig 
en zoveel ambulante begeleiding? Wat is nou echt 
relevant voor dit specifieke kind? Zo ben je ook in 
staat om veel meer kinderen te ondersteunen, 
onafhankelijk van een diagnose. Er wordt ook steeds 
meer op scholen nagedacht hoe ze Passend Onder-
wijs kunnen bieden bij het soort onderwijs dat 
gegeven wordt. Je gaat anders kijken naar je eigen 
onderwijsconcept en dat verschilt uiteraard heel erg 
per school. Ik vind het mooie ontwikkelingen.”

Wat is het uiteindelijke doel van het invoeren van 
dit systeem?
“Dat je op je school heel goed je leerlingpopulatie 
in beeld hebt. En dat je voor die kinderen die echt 
in het zorgdeel zitten, snel handvatten krijgt om de 
juiste keuzes te maken qua ondersteuning. Dat 
verwacht ik ervan. Maar voordat het zover is… Ik 
denk dat we wel twee schooljaren bezig zijn 
voordat alles is uitgerold en alle scholen mee 
kunnen doen. Het is best wel een operatie natuur-
lijk. Je moet bijvoorbeeld alleen al je ict-systeem 
erop laten aansluiten. Dat is een heel belangrijk 
onderdeel. Qua manier van werken en inhoudelijk 
ligt het systeem al heel dicht bij onze werkwijze, 
daar maak ik me echt geen zorgen over. Met het 
instrument moet je wel leren werken, maar het is 
heel gebruiksvriendelijk. Maar uit een instrument 
komen altijd gegevens en die moet je interpreteren 
en daarna de juiste keuzes maken, dat is denk ik het 
lastigste stukje. Maar daar staan scholen niet alleen 
in, want onze onderwijsondersteuners en experts 
blijven daar actief bij betrokken.”
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“Passend Onderwijs is op zich niet een hele grote 
omslag geweest in onze regio omdat wij al met een 
experiment werkten vanuit de overheid. Wij gaven 
al een aantal jaren arrangementen af. We zaten dus 
al op de goede weg maar we waren wel zoekende. 
Zijn de documenten waar we mee werken wel 
handzaam en eenduidig genoeg, praktisch genoeg, 
biedt het voldoende om op kind-, groep- en 
schoolniveau te arrangeren? Het dekte niet alles 
waar we dit jaar tegenop liepen. Mensen gaan nu 
eenmaal verschillend met begrippen om. Termen 
als handelingsgericht werken, leerlijnen en ontwik-
kelingsperspectief worden soms subjectief bena-
derd. We hopen dat er door het project meer 
eenduidigheid komt en dat je zaken kunt doorslaan 
van het individuele, naar de klas, naar de hele 
school.
Ik verwacht dat de reacties positief zullen zijn. Niet 
alleen de papieren bureaucratie wordt grotendeels 
vervangen, je kunt nu ook veel beter in één 

ONDERWIJSONDERSTEUNER: 

‘OUDERS NÓG BELANGRIJKER’
Augusta van Oene is onderwijsondersteuner bij SWV De Eem. Zij is verantwoordelijk 
voor ongeveer twintig scholen. Voorheen begeleidde zij kinderen persoonlijk, nu is 
ze meer de schakel en coördinator in het inzetten van middelen en menskracht.

oogopslag zien waar zorg nodig is. Waar stimule-
rende of belemmerende factoren zitten en hoe je 
dat moet oppakken. En er wordt veel dubbelwerk 
voorkomen, wat nu nog voorkomt. Het leerlingvolg-
systeem, rapporten voor het SWV, zaken verant-
woorden en bijhouden voor externe partijen…  
Dat wordt straks veel meer één geheel met mooie 
visuele overzichten. 
En ook de rol van ouders zal veranderen. Zij 
werden op onze scholen al ontzettend gezien en 
vanaf het eerste moment overal bij betrokken, maar 
ik hoop dat ouders nóg belangrijker gaan worden. 
Straks kun je makkelijker zien waar de verschillen en 
de overlappingen zitten tussen thuis en school. 
Zodat je nog meer kunt samenwerken in het belang 
van de kinderen. Je hebt het vaak wel over hetzelf-
de, maar je beleeft het anders. Door objectieve, 
begrijpelijke bewoordingen en door het visueel te 
maken, vinden we elkaar eerder in het belang van 
het kind.”

Speel en
  ontdek in 
  de Spelerij!

+knutsel in
de Uitvinderij


