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Uitvoering Ondersteuningsplan 2019-2023

Keuzes & Kansen

Be
le

id
su

itw
er

ki
ng

en
 

en
 v

oo
rb

er
ei

de
nd

  
ui

tv
oe

re
nd

 w
er

k

Im
pl

em
en

ta
tie

 F
as

e 
1

ui
tw

er
ke

n 
en

 
ui

tp
ro

be
re

n

Im
pl

em
en

ta
tie

 F
as

e 
2

be
sc

hr
ijv

en
 e

n 
ui

tv
oe

re
n

Bo
rg

in
g

Tu
ss

en
ev

al
ua

tie
 e

n 
aa

ns
ch

er
pi

ng

2018 2019 2020 2021

Bo
rg

in
g

Ei
nd

ev
al

ua
tie

 e
n 

pl
an

vo
rm

in
g

2022

HGW: OPP
TOP dossier
Start IWOO*
Verzuimbeleid

Bestuurlijk
e borging
Evaluatie 
faciliteren

SWV de Eem 
met de 
besturen en  
werkgroepen 
uit het werkveld

HGW met SWV de Eem
Thuiszittersaanpak
IWOO doorontwikkeling
HB pilots in de wijken
Dekkend netwerk + OZA**

Ondersteuningspl
an 2023-2027

*Integraal Wijk & Onderwijs Overleg
** onderwijs zorg arrangementen

scholen
Geen thuiszitters > 8 
wkn
Autonomie op scholen
Ketenaanpak in de wijk

schoolbesturen  

Puntjes op de i

Basisondersteunin
g
Basismiddelen
HB beleid

Variabele middelen
Dekkend netwerk (gebied)
Ketenaanpak (OZA)
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2018-2019
KetenaanpakDekkend netwerk 

specialistische voorzieningenExtra ondersteuningBasisondersteuning

Planning:
• Professionalisering gericht op 

de basis en 
ondersteuningsstructuur

• TOP dossier fase 1: 
ondersteuningsvraag 
indienen

• Pionieren met preventieve 
inzet van 
onderwijsondersteuners 
gericht op HGW in de 
scholen

• Doelmatige inzet 
basismiddelen met besturen 
evalueren

Planning:
• IWOO van start
• Verbinding onderwijs, zorg 

kinderopvang, wijkteams en 
welzijn in OOGO agenderen 
en in lokale overleggen 
vormgeven

• Aansluiting bij overleg 
breedspectrum aanbieders 
om zorg-onderwijs vorm te 
geven

Planning:
• sbo landschap Amersfoort
• Gebiedsgerichte bestuurs-

gesprekken met gemeenten
• Vrijstellingen procedure met 

gemeente inrichten

Planning:
• TLC procedure herinrichten
• Verzuimregistratie i.h.k.v. 

thuiszitters optimaliseren
• Variabele middelen verdeling 

uitwerken
• Samenwerking met 

wijkteams 
• Onderzoek / uitwerking 

specifieke aanpakken: 
gedrag, HB, nieuwkomers

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• HGW op scholen heeft meer 

aandacht nodig
• Verschillen in inzet 

onderwijsondersteuners 
(terugkoppeling Inspectie)

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• TLC procedure met externen 
• Verzuimregistratie aanpak 

nodig
• Omslag van lln.problematiek

naar ondersteuningsvraag lkr.
• In overleg met besturen de 

centrale implementatie van 
de variabele middelen 
uitgesteld en gedifferentieerd 
uitwerken 

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• Verschillende gemeenten 

willen eigen sbo onderzoeken

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:



• Toename aantal ondersteuningsvragen
• In het OPP van een leerling vinden scholen het moeilijk 

inzichtelijk te maken wat het integratief beeld is.
• Er wordt vaker intensieve ondersteuning op reguliere scholen 

geboden
• Toename van het totaal aan toegezegd arrangement middelen

(53% arrangementen met RT)
• 30% van de vragen gaat om ondersteuning op het gebied van 

sociaal emotionele ontwikkeling
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Trends 2018-2019
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2019-2020
KetenaanpakDekkend netwerk 

specialistische voorzieningenExtra ondersteuningBasisondersteuning

Planning:
• Professionalisering: gedrag 

en  leerling in beeld (groep)
• HGW met SWV de Eem
• Eenduidige inzet 

onderwijsondersteuners
• Leerkracht aanpak centraal 
• HB initiatieven op wijkniveau: 

opstarten

Planning:
• IWOO vanuit OOGO en 

lokaal beleid ‘aansturen’
• Thuiszittersaanpak in keten 

vormgeven
• Integraal arrangeren met 

wijkteams eenduidig 
uitwerken

• Onderwijs-zorg aanbod met 
breedspectrumaanbieders 
uitwerken

Planning:
• sbo landschap Amersfoort -

regio
• Gebiedsgerichte afspraken 

met  bestuurders en 
gemeenten uitwerken

Planning:
• Alternatief  RT arrangement
• Verzuimregistratie
• Gedifferentieerde aanpak 

variabele middelen uitwerken
• Refectieprocedure 

verwijzingen uitwerken
• Specifieke aanpakken 

uitzetten

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:



Wat gaat goed 
• Het samenwerkingsverband zoekt steeds een passende plek

Het samenwerkingsverband zorgt samen met de scholen voor veel verschillend aanbod voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit gaat steeds beter en het samenwerkingsverband zoekt nieuwe wegen 
om hulp dichter bij huis te organiseren. 

• Scholen krijgen netjes op tijd een beslissing als zij voor een leerling extra ondersteuning 
vragen
Als een school voor een leerling extra ondersteuning aanvraagt, dan houdt het samenwerkingsverband zich 
goed aan de wettelijk verplichte tijd die staat voor een beslissing. 

• Iedereen in het samenwerkingsverband weet elkaar goed te vinden.                                                             
In het samenwerkingsverband kennen de mensen elkaar en zoekt men elkaar op. Er zijn 'korte lijntjes'. Ze 
werken goed samen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

• De samenwerking tussen het bestuur en de ondersteuningsplanraad is intensief
Het bestuur betrekt de ervaringen en inbreng van ouders en personeel van de scholen goed bij het 
samenwerkingsverband. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (een raad met 
ouders en personeel van de scholen) en zijn een eerste aanspreekpunt. Maar ook breder dan deze raad haalt 
het samenwerkingsverband informatie op bij ouders en anderen die in contact zijn geweest met het 
samenwerkingsverband. 

• De financiën zijn in orde
Het financieel beheer van het bestuur van het samenwerkingsverband is in orde. Het bestuur weet hoeveel 
geld het nu en in de toekomst heeft om ervoor te zorgen dat de scholen passend onderwijs kunnen geven. 

6

Inspectie 2019



Wat kan beter 
• Intern toezicht kan meer onafhankelijk worden ingericht

Het bestuur van het samenwerkingsverband kan zich verbeteren door te regelen dat vooral onafhankelijke 
personen ('intern toezichthouders') nagaan of het bestuur zijn werk goed doet. Er is nu wel een onfhankelijk
voorzitter, maar verder zijn het aangesloten schoolbestuurders die zelf voordeel of nadeel kunnen hebben 
van de besluiten van het bestuur van het samenwerkingsverband. 

• Beschrijving van de doelmatigheid van de bestedingen
Het zou goed zijn als de intern toezichthouder in het volgende jaarverslag iets schrijft waaruit blijkt of het 
geld wel op de goede plaats is besteed. 

Wat moet beter 
• Overleg vergt aandacht

Het intern toezicht moet minimaal twee keer per jaar overleggen met de ondersteuningsplanraad. Dit 
gebeurt tot nu toe nog onvoldoende en moet het bestuur daarom verbeteren. 

• Ondersteuningsplan voldoet niet aan de voorschriften
In het ondersteuningsplan ontbreekt informatie over de bekostigingsafspraken binnen het 
samenwerkingsverband. 
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Inspectie 2019



Blijven meer leerlingen in het regulier onderwijs sinds passend onderwijs?
Aanvankelijk daalde het aantal leerlingen in het sbo en so. Sinds 2016 weer een stijging. 
Samenwerkingsverbanden sturen op het verminderen van het aantal leerlingen in het s(b)o. 

Zijn er minder thuiszitters?
Thuiszitters vormen een relatief kleine subgroep van leerlingen waarvoor passend onderwijs is bedoeld. 
Ondanks alle aandacht en inzet, is het aantal thuiszitters met de invoering van passend onderwijs niet gedaald, 
maar gestegen. Dat komt ten dele doordat thuiszitters beter in beeld zijn en beter worden geregistreerd. Bij 
thuiszitters speelt veelal een combinatie van complexe problemen van de leerling, de thuissituatie, de school en 
professionele hulpverlening. Scholen kunnen die problemen niet alleen oplossen.
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Evaluatie Passend Onderwijs juni 2019



(Hoe) Krijgen leerlingen toegang tot ondersteuning?
Er is meer flexibiliteit gekomen in de toewijzing van extra ondersteuning. Dat wordt door betrokkenen in het 
onderwijs positief gewaardeerd. 
De meeste scholen vinden dat ze er goed in slagen – in ieder geval – de basisondersteuning te bieden. 
Er is nog steeds sprake van medicalisering; labels blijven een rol spelen bij de toewijzing van ondersteuning. 
De keerzijde van meer flexibiliteit is minder transparantie. Vooral voor ouders is niet altijd duidelijk welke 
ondersteuning verlangd mag worden. 
De ontwikkeling van tussenvormen tussen regulier en speciaal onderwijs is volop gaande. Dit is een proces van 
lange adem. Ook de afstemming tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg vraagt en verdient nog veel aandacht.
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Evaluatie Passend Onderwijs juni 2019



Worden leraren meer belast door passend onderwijs?
Leraren ervaren meer belasting bij het lesgeven aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Hoe dat 
komt is niet helemaal duidelijk. Er zijn geen indicaties dat het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoeften 
toeneemt in klassen op reguliere scholen. Er zijn wel indicaties dat leerlingen meer ondersteuning nodig hebben; 
in het speciaal basisonderwijs lijkt de ‘zorgzwaarte’ van leerlingen licht toe te nemen. Er is ondersteuning 
beschikbaar voor leraren, zowel binnen de eigen school als van externen. In het basisonderwijs is de inzet van 
‘extra handen in de klas’ toegenomen. Leraren voelen zich over het algemeen goed ondersteund door de intern 
begeleiders, zorgcoördinatoren en collega’s op school. Over steun van buiten de school zijn leraren soms wel, 
soms niet te spreken; gegeven adviezen vindt men niet altijd bruikbaar of werkbaar. Ook over de inzet van 
jeugdhulp bestaan nog klachten. Vanuit het perspectief van leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn 
de procedures rond leerlingenzorg nog steeds omgeven met bureaucratie. Een (andere) verklaring voor de 
ervaren belasting kan zijn dat leraren zich tekort voelen schieten ten opzichte van de hoge verwachtingen van 
ouders en andere betrokkenen, en niet in de laatste plaats, van henzelf.
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Evaluatie Passend Onderwijs juni 2019



(Hoe) komt het geld voor passend onderwijs ten goede aan leerlingen?
Door het budget voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften landelijk vast te zetten, zijn de kosten voor 
passend onderwijs voor de rijksoverheid bekend en beheerst. Samenwerkingsverbanden krijgen de middelen 
rechtstreeks van de overheid op basis van het aantal leerlingen (verevening). Welke invloeden verevening heeft is 
onderwerp van nader onderzoek. Samenwerkingsverbanden sluizen het grootste - en een steeds groter - deel 
van de middelen rechtstreeks door naar schoolbesturen en scholen. Samenwerkingsverbanden hanteren heel 
verschillende normen voor het weerstandsvermogen en de omvang van het eigen vermogen verschilt sterk 
tussen samenwerkingsverbanden. Het merendeel van de schoolleiders is ontevreden over de omvang van het 
budget dat de school krijgt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Verreweg de meeste scholen zetten 
ook andere middelen in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Schoolleiders zijn wel heel 
tevreden over de ruimte die ze hebben om de middelen voor passend onderwijs in te zetten. Naar een goede 
wijze van verantwoording over de besteding van de middelen zijn vooral samenwerkingsverbanden nog 
zoekende.
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Evaluatie Passend Onderwijs juni 2019
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In mijn overpeinzingen ben ik eerst terug gegaan naar de start.
Wat was het dat ons enthousiasme bepaalde in 2014 voor een gezamenlijke start van passend 
onderwijs? Want we waren enthousiast!
Volgens mij was het dat we voelden dat we gezamenlijk verantwoordelijk waren voor alle 
leerlingen in deze regio, ook voor die leerlingen die iets extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling. 
En dat we het vertrouwen hadden dat we samen de goede dingen deden. 
Kortom solidariteit en vertrouwen lagen aan de basis van ons succes.
En volgens mij mogen we zeker spreken van successen:
• een kwaliteitsverbetering in de basisondersteuning; 
• een toename van ondersteuningsvragen in het regulier onderwijs; 
• hogere uitgaven voor arrangementen in het regulier onderwijs; 
• een lichte afname van verwijzing naar het sbo; 
• een stabilisering van verwijzing naar het so; 
• een afname van de relatief en absoluut verzuimers (exclusief de vrijstellingen); 
• een betere samenwerking met ketenpartners.
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Overpeinzingen bij 5 jaar passend onderwijs in SWV de Eem



Waarom schrijf ik dan in het jaarverslag 2018 in mijn voorwoord:
“Binnen SWV de Eem hebben we vanaf het eerste uur vanuit een gezamenlijk gedragen missie en visie 
gewerkt. Er was een positieve houding t.o.v. passend onderwijs. In 2018 ontstonden daar scheurtjes in, 
mede door de negatieve landelijke publiciteit rondom passend onderwijs.” ?
Het lerarentekort en de werkdruk die leraren de afgelopen jaren ervaren, wordt mede aan passend 
onderwijs toegeschreven. Is dat wel terecht? Ik denk het niet. Maar het tekort aan leraren, de hoge 
werkdruk, veeleisende ouders, het is de realiteit van iedere dag op de scholen. Logisch dat het 
enthousiasme voor passend onderwijs onder leraren afneemt.
Hoe komen we weer in die flow van 2014, waarin we met elkaar enthousiast begonnen aan het avontuur 
van passend onderwijs?
Welke verantwoordelijkheid nemen we met elkaar om de teams op de scholen het gevoel van van 
solidariteit en vertrouwen (terug) te geven? De basis van ons succes!
Hoe zorgen we dat we samen dezelfde taal spreken als we het hebben over passend onderwijs? Zeker 
nu we weten dat de stip op de horizon door Den Haag gezet is naar inclusief onderwijs.
Wij zijn enorm blij met de ruim 180 inschrijvingen voor deze ochtend. Het toont jullie betrokkenheid bij 
passend onderwijs. Het benadrukt dat SWV de Eem niet een organisatie in Leusden is, maar dat 27 
schoolbesturen, 128 scholen zorg willen dragen voor alle 28.000 leerlingen in onze regio. 
Dank voor jullie komst! Straks gaan we samen in gesprek.
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Overpeinzingen bij 5 jaar passend onderwijs in SWV de Eem
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