
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In gesprek over maatwerk  

  
Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod 
en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoeften van de 
leerling of een groepje leerlingen. Het staat synoniem voor flexibiliteit en onderwijs op maat.  
 
Maatwerk is een onderdeel van de ondersteuningsstructuur van een school, een schoolbestuur en 
het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het heeft een directe relatie met de 
basisondersteuning, extra ondersteuning en de regionale afspraken met de gemeente, 
jeugdhulpverlening en zorginstellingen.   
 
Hoe maatwerk in de praktijk wordt vormgegeven is afhankelijk van het overleg met ouders en 
leerling en de keuzes die zijn gemaakt op diverse uitvoeringsniveaus: de klas, de school, het 
schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Door met elkaar in gesprek te gaan over de 
verschillende maatwerkoplossingen die ingezet worden, ontstaat zicht op de totale behoefte aan 
maatwerk in de regio, het doel waarmee maatwerk wordt ingezet en de plek die het inneemt in het 
dekkend aanbod in de regio.   
 
Vanuit kennis over de meest voorkomende maatwerktrajecten in de regio, is het mogelijk om 
flexibele maatwerkroutes in te richten. Goede voorbeelden hiervan zijn flexibele leerroutes 
en onderwijsprogramma's. Het komt er daaropvolgend in de praktijk op aan, om de 
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maatwerkroutes in concrete situaties en bij een concrete (groep) leerling(en) zo flexibel mogelijk in 
te zetten bij wat deze leerling(en) op dat moment nodig heeft (hebben) om het onderwijs beter te 
laten aansluiten bij hun ondersteuningsbehoeften en capaciteiten.  
 
De onderstaande vragen bieden een vertrekpunt voor de gesprekken op de verschillende 
uitvoeringsniveaus en met de diverse stakeholders. Startend vanuit een ‘helikopterview’ wordt 
steeds verder ingezoomd, tot aan de randvoorwaarden die nodig zijn om de maatwerkoplossing 
passend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling goed uit te kunnen voeren.    
 
 
Maatwerk in de regionale ondersteuningscontext  
Binnen het samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt over de ondersteuningsstructuur in de 
regio. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend aanbod. 
Maatwerk is onderdeel van dit dekkend aanbod.   

• Is er binnen het samenwerkingsverband en/of in de nabije regio sprake van een dekkend 
netwerk aan onderwijsvoorzieningen?  

• Welke afspraken bestaan er in de regio over de verbinding met jeugdzorg en 
zorginstellingen?  

• Bestaat er in de regio een gedeelde visie op de inzet van maatwerk?  
• Welke plek nemen maatwerkoplossingen in binnen de ondersteuningsstructuur in de regio?   
• Welke principes zijn leidend bij de inzet van maatwerk?  

 
Behoefte aan maatwerk  
Om te komen tot regionaal beleid is het belangrijk om zicht te hebben op de behoefte aan 
maatwerkoplossingen in de regio. Door stil te staan bij de onderstaande vragen kan focus gegeven 
worden aan het inrichten van het regionaal beleid. Binnen de vragen staat de regio centraal. 
Dezelfde vragen kunnen uiteraard ook gesteld worden in de context van het schoolbestuur en/of de 
school.  

• Is er voldoende zicht op de regionale inzet van maatwerktrajecten?   
• Aan welke maatwerkoplossingen is in de regio regelmatig behoefte?   
• Zijn er trends te ontdekken in de ingezette maatwerktrajecten?  
• Is er voor specifieke groepen leerlingen (meer) maatwerk nodig?  
• Welke behoefte aan maatwerk wordt regelmatig door leerling en ouders geuit?  

  
Regionaal beleid  
Binnen het regionaal beleid worden afspraken gemaakt over de inzet van maatwerk en wat daarbij 
verwacht wordt van elkaar en van de stakeholders. Er is aandacht nodig voor kwaliteit, flexibiliteit en 
communicatie. Door aan de voorkant goede afspraken te maken, ontstaat een fundament waarop 
gebouwd kan worden bij de concrete inzet van een maatwerktraject voor een leerling.  

• Wie hebben we nodig voor het maken van (regionaal) beleid op het gebied van maatwerk?  
• Welke samenwerkingspartners zoeken we hierbij op?  
• Hoe borgen we veel voorkomende maatwerkoplossingen in snel inzetbare, flexibele leer- en 

ondersteuningsroutes?   
• Hoe kunnen we ook bij complexe casussen snel komen tot creatieve, innovatieve, 

leerlinggerichte oplossingen?   
• Wie heeft mandaat tot handelen?  
• Hoe monitoren we de effecten van de inzet van maatwerkvormen in de regio?   



 

• Hoe borgen we de kwaliteit van de maatwerkoplossingen?  
• Is voor ouders en leerlingen duidelijk wat er wel en niet mogelijk is aan maatwerkoplossingen 

binnen de verschillende scholen in de regio?  
• Worden de maatwerkmogelijkheden genoemd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband en/of het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de verschillende 
scholen in de regio?  

  
Checklist “van beleid naar uitvoering”  
Van woorden naar daden. Nu komt het aan op het maken van concrete plannen voor een leerling of 
groepje leerlingen. Doen wat nodig is en regelen wat geregeld moet worden. Houd daarbij de 
onderstaande randvoorwaarden goed in het oog:   
 

• We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking met ouders en leerling  
• We weten wie we nodig hebben voor het organiseren en realiseren van het maatwerktraject  
• We hebben waar nodig externe specialisten en/of instanties betrokken  
• We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met jeugdhulpverlening en/of zorginstelling  
• We hebben in de schoolorganisatie en in de keten afgesproken wie de regie heeft.  
• Het uitstroomperspectief van de leerling is geborgd.   
• We hebben inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de leerroute, het PTA, het diploma.   
• De ononderbroken leerroute van de leerling is voldoende geborgd binnen de 

maatwerkoplossing.  
• De doorstroommogelijkheden naar het voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs, arbeid, of 

dagbesteding blijven behouden.  
• Binnen het maatwerktraject bestaat er een goede balans tussen de verwachtingen over de 

leerprestaties, de persoonsontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de leerling.  
• Het maatwerkplan bevat heldere afspraken over de duur, de ondersteuningsinzet (wie-wat-

hoe), de communicatie en evaluatie.  
• Het maatwerkplan is flexibel ingericht en kan te allen tijde aangepast worden.  
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