
BUDGETTEN VERDELEN, 
BESTEDEN, MONITOREN  
& EVALUEREN
HOE KOPPELEN SAMENWERKINGSVERBANDEN  

PASSEND ONDERWIJS HUN MIDDELEN OPTIMAAL  

AAN HUN DOELSTELLINGEN?



Elk samenwerkingsverband passend onderwijs (hierna swv) ontvangt geld voor het 
verzorgen van extra ondersteuning in het onderwijs. De swv zijn zelf verantwoordelijk voor 
de wijze waarop zij deze middelen inzetten. Tijdens de invoering van het stelsel in 2014 
hebben alle swv hier keuzes in gemaakt. Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder en zijn 
er nieuwe inzichten ontstaan over het verdelen, besteden, monitoren en evalueren van 
de beschikbare middelen. In deze korte handreiking worden enkele handvatten en tips 
gedeeld die swv kunnen helpen bij gesprekken en/of beslissingen over deze onderwerpen.

HOE KUNNEN WE GELD VERDELEN BINNEN HET  
PASSEND ONDERWIJS?

Elk swv moet bepalen hoe het de beschikbare middelen wil inzetten. Bij het 
verdelen van middelen is als het goed is ook altijd de hoe-vraag aan de orde. Het 
samenwerkingsverband heeft doelstellingen en activiteiten, en financiën zijn middelen om 
de doelstellingen te bereiken. Bij de start van passend onderwijs zijn hier drie modellen 
voor geïntroduceerd.

•  Schoolmodel: geld wordt verdeeld onder scholen (besturen), bijvoorbeeld op basis van 
leerlingaantallen.

•   Expertisemodel: geld gaat (grotendeels) naar voorzieningen van het swv, waar de 
scholen gebruik van maken.

•  Leerlingmodel: geld komt beschikbaar op basis van individuele diagnostiek, 
bijvoorbeeld voor arrangementen.

In de praktijk werken samenwerkingsverbanden vooral met mengvormen. Inmiddels is het 
inzicht ontstaan1 dat louter een keus voor één van de modellen nog geen garantie biedt 
voor een goede koppeling van inhoud aan financiën. Daar is meer voor nodig. Het model 
is een middel en geen doel.

SCHAF HET POTJES DENKEN AF

Het advies is om bij het verdelen van de middelen niet in ‘potjes’ te denken. Kies voor 
een integrale benadering. De landelijke bekostiging is in basis een lumpsum. Ondanks 
dat bepaalde gelden een label hebben (zware ondersteuning/lichte ondersteuning, 
materieel/personeel, lwoo, pro) is het swv vrij om het geld te besteden daar waar het het 
meest effectief is. 

1.  Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/
uploads/2020/04/Kwaliteitszorg-in-samenwerkingsverbanden-2.pdf
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VAN DOELEN VIA ACTIVITEITEN NAAR BUDGETTEN

Samenwerkingsverbanden denken en werken vanuit activiteiten waarmee zij hun 
doelstellingen willen bereiken. Veel swv noemen dit programma’s. Programma’s kennen 
doelstellingen, concreet en meetbaar. Vervolgens wordt nagedacht over de vraag hoe deze 
doelstellingen het best bereikt kunnen worden, dit gebeurt door middel van activiteiten. 
Als ook dit bepaald is, is de geldvraag aan de orde. Hoeveel geld en in welke vorm is 
nodig voor het bereiken van deze doelstellingen? 

SCHOOLBUDGETTEN MET LEF

Als binnen een bepaald programma de keus gemaakt wordt scholen budgetten te 
verstrekken, komt de vraag aan de orde hoeveel elke school dan moet krijgen. In de 
aanvangsfase van passend onderwijs werd dit vaak ‘naar rato’ gedaan. Inmiddels 
is het inzicht ontstaan dat men beleidsrijker kan werken, dan alleen te kijken naar 
leerlingaantallen. Een verdeling ‘naar behoefte’ bevordert een doelgerichte inzet van het 
geld. Hiervoor bestaan grofweg drie methoden.

•  Methoden gebaseerd op de diagnoses van de leerlingen. 
Bij deze methoden wordt er per leerling geanalyseerd welke diagnoses er voor deze 
leerling van toepassing zijn. Aan de hoeveelheid en zwaarte van de diagnoses worden 
dan vervolgens bedragen gehangen. 

•  Methoden gebaseerd op de behoeften van de leerlingen. 
Bij deze methoden wordt er niet gekeken naar de diagnoses van leerlingen, maar naar 
de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen ten aanzien van leren en ontwikkelen, 
sociaal emotioneel, communicatie, fysiek & medisch. Bijvoorbeeld de hoeveelheid 
aandacht en tijd, het onderwijsmateriaal, de ruimtelijke omgeving, de expertise, de 
samenwerking met andere instanties.

•  Methoden gebaseerd op de inrichting van de school. 
Bij deze methoden wordt geïnventariseerd welke typen groepen, mét welke personele 
bezetting, de school kent. Per groep wordt bepaald of een dergelijke groep met de 
betreffende personele bezetting uit de reguliere bekostiging betaald kan worden, 
of dat de school hieraan te kort komt en hoeveel het tekort bedraagt. Aldus wordt 
gekomen tot een bedrag voor aanvullende bekostiging.

POPULATIEBEKOSTIGING

De methoden gebaseerd op diagnoses en behoeften kunnen ingevuld worden door 
steeds opnieuw elk dossier te beoordelen of te wegen. Maar ook kan besloten worden om 
jaarlijks of eens in de paar jaar een ‘schoolfoto’ te maken en op basis daarvan gelden te 
verdelen. Aan zo’n schoolfoto kunnen ook andere data worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
het percentage achterstandsleerlingen in de school, of het aantal leerlingen met een 
behoefte aan jeugdzorg. Feitelijk wordt dan gekeken welke ondersteuningsbehoeften 
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verwacht mogen worden, kijkend naar de leerlingpopulatie van de school. Dit wordt 
vervolgens vertaald in schoolbudgetten.

EEN MODEL IS NIET VOOR EEUWIG

Kijk als swv af en toe kritisch naar de huidige verdeling van middelen. Evalueer of de 
manier waarop het swv het geld verdeelt nog wel up-to-date en rechtvaardig is? Komt het 
geld op deze manier bij de juiste leerlingen terecht? Tips en handvatten voor deze vragen 
worden besproken in de volgende paragraaf.

HOE WORDEN MIDDELEN EFFECTIEF EN  
DOELMATIG BESTEED?

Als de keuzes over de inzet van de middelen zijn gemaakt en het geld rolt, is het voor 
alle betrokkenen van belang om te weten hoe deze middelen zijn ingezet. Worden de 
middelen effectief en doelmatig ingezet? Over de effectiviteit en doelmatigheid van 
middelen in onderwijs is nog weinig bekend en er zijn veel swv die hier op dit moment 
mee bezig zijn2. Onderstaand enkele tips en handvatten om hier mee aan de slag te gaan.

•  Maak goede afspraken met de schoolbesturen over de besteding van de middelen. 
Maak van te voren duidelijk waar de middelen aan besteed mogen worden en waaraan 
niet. En wat er mee bereikt moet worden. 

•  Maak daarnaast ook goede afspraken over de verantwoording van de middelen. Maak 
van tevoren goed duidelijk welke vorm van verantwoording verwacht wordt. 

•  In verschillende NRO onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het 
landelijke evaluatieonderwijs passend onderwijs komen factoren naar voren die een 
positieve bijdrage leveren aan passend onderwijs. Onderstaand halen we enkele 
onderzoeksresultaten aan, het zijn aanknopingspunten om met elkaar het gesprek aan 
te gaan over een (meer) effectieve inzet van middelen.

LERAAR-NIVEAU

In de twee metingen is onder andere gekeken naar de kwaliteit van handelen van 
de docenten, beoordeeld op basis van observaties in de klas. Voor elk van de drie 
geobserveerde competenties van leraren (pedagogische structuur, emotionele 
ondersteuning en didactiek) is de gemiddelde beheersing berekend. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in de beheersing van elke competentie voor leerlingen met (‘OPP-
leerlingen’) en voor leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. Het resultaat is dat 
leraren over het algemeen de pedagogische structuur en emotionele ondersteuning goed 

2  Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten van samenwerkingsverbanden PO/VO:  
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2020/03/HANDREIKING-VOOR-HET-
VERBETEREN-VAN-DE-KWALITEIT-VAN-BELEIDSDOCUMENTEN-SAMENWERKINGSVERBANDEN-PO-VO.pdf
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beheersen voor leerlingen met en voor leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
Leraren beheersen de competentie didactiek3 in laag gemiddelde mate. Voor leerlingen 
zonder extra ondersteuningsbehoeften beheersen zij deze competentie beter dan voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Behalve naar attitudes en competenties is ook gekeken naar wat leraren feitelijk doen (welke 
‘interventies’ ze plegen) in hun onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 
In de 2e meting is de conclusie dat in het voortgezet onderwijs aanzienlijk minder gedaan 
wordt dan in het primair onderwijs om aan te sluiten bij zwakkere leerlingen. Bij het 
vo wordt het geven van individuele uitleg of hulp het meest genoemd. Les in niveau-of 
instructiegroepen of extra lesmateriaal wordt af en toe toegepast. 

Om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te helpen kan het nodig zijn om over 
specifieke en aanvullende (ICT)middelen te beschikken. Een conclusie is dat in het 
voortgezet onderwijs er verhoudingsgewijs minder beschikbaarheid is van programma’s 
of trainingen gericht op de aanpak of preventie van gedragsproblemen en meer 
beschikbaarheid van programma’s of trainingen gericht op sociaal-emotionele problemen 
(faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining). 

SCHOOLNIVEAU 

Op schoolniveau wordt leiderschap gezien als een belangrijke factor om de implementatie 
van nieuw beleid te kunnen realiseren. Daarnaast is een cultuur die gericht is op 
samenwerking tussen leraren en probleemoplossing van belang. Een andere belangrijke 
voorwaarde op schoolniveau is de beschikbaarheid van voldoende faciliteiten. Niet alleen 
in de zin van materialen, ICT, maar ook aan tijd voor overleg in het team en tijd om 
nieuwe aanpakken uit te werken en uit te proberen. Een andere factor op schoolniveau is 
professionalisering. Dit kan uiteenlopen van ‘informeel leren van elkaar’ tot een formele 
leergang/training. Daarbij is het altijd van belang dat er niet alleen aandacht is voor 
kennis, maar ook voor kunde/vaardigheden en attitude.

MONITORING LEVERT INFORMATIE OP VOOR 
VERANTWOORDING EN EVALUATIE

Als er concrete en realistische doelstellingen per programma zijn geformuleerd, wil je als 
swv hier graag de voortgang in vast kunnen stellen. Dit kan door middel van monitoring. 
Via monitoring houden we grip op de voortgang van de beoogde doelstellingen. Dit stelt swv 
ook in staat om eventueel bij te kunnen stellen of bij te kunnen sturen. Een belangrijk doel 
van monitoring/data verzamelen is informatie verzamelen om het goede gesprek te voeren, 
de goede vragen te kunnen stellen, aan de goede partij. 

3  Bij didactiek is gekeken naar: 1) differentieert op verschillende niveaus 2) zorgt dat elke leerling de doelen kent 
3) gebruikt verschillende werkvormen 4) geeft feedback op taak en proces 5) stimuleert zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid.
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Echter, veel samenwerkingsverbanden zijn, zo’n vijf jaar na hun start, juist op dit punt 
in ontwikkeling. Ze inventariseren wat hiervoor geschikte data zijn (openbaar of swv 
specifiek). Van belang is dat monitoring niet opgezet wordt vanuit de vraag ‘welke data 
zijn beschikbaar?’, maar vanuit de vraag ‘wat moeten wij weten om te bepalen of wij 
succesvol zijn?’. Welke KPI’s zijn de juiste indicatoren om doelmatige inzet te meten? 
Hierbij is voornamelijk van belang dat er van tevoren goed nagedacht wordt over deze 
indicatoren en dat deze meetbaar en concreet zijn.

BELEIDSONTWIKKELING BEGINT BIJ EVALUATIE

De uitvoering van concrete beleidsdoelen zal gemonitord en gerapporteerd moeten 
worden om tussentijds te kunnen evalueren. Deze evaluatie en verantwoording kunnen 
vervolgens gebruikt worden om het beleid eventueel aan te passen of om het nieuwe 
ondersteuningsplan vorm te geven. Daarmee is de evaluatie de basis voor de verdere 
beleidsontwikkeling.
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