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1 INLEIDING EN SAMENVATTING

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad (hierna SPO) gaf 
opdracht een handreiking te ontwikkelen die beoogt samenwerkingsverbanden te 
stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen 
te verbeteren. Een verbeterslag op dit punt is nodig, zo blijkt uit diverse onderzoeken en 
rapporten (zie hoofdstuk 2).

De ontwikkelde handreiking waarin u nu leest, heeft betrekking op alle aspecten van de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Verantwoorden (bijvoorbeeld via het jaarverslag) is 
het sluitstuk van die cyclus. Als de kwaliteit van de plannen echter matig of slecht is, 
kan de kwaliteit van de tussentijdse rapportages en de verantwoordingsdocumenten nooit 
goed zijn. Daarom werd besloten deze handreiking betrekking te laten hebben op de hele 
cyclus: ondersteuningsplan en jaarplannen, tussentijdse rapportages en – als sluitstuk – 
het jaarverslag. 

Aan Infinite Financieel werd gevraagd de inhoudelijke en procesmatige regie te voeren 
over het tot stand komen van de handreiking. Daarbij speelde een begeleidingsgroep 
een belangrijke rol. De begeleidingsgroep bestond met name uit vertegenwoordigers 
van samenwerkingsverbanden en daarnaast uit enkele vertegenwoordigers vanuit de 
PO-Raad en de VO-raad. De leden van de begeleidingsgroep waren Jan Houwing, 
Henk Keesenberg, Kees Hendriks, Riemer Poortstra en Theo van Rijzewijk vanuit de 
samenwerkingsverbanden en Annemarie van Groenestijn, Mike Jolink en Mark Ruitenbeek 
vanuit de Raden. 

Naast de ontwikkeling van deze Handreiking beleidsdocumenten initieerde het SPO 
in 2019 meerdere parallelle projecten, bijvoorbeeld over kwaliteitszorg en stapeling 
van effecten. Ook is er een openbaar Dashboard passend onderwijsi ontwikkeld. Daar 
waar deze projecten raakvlakken hebben met de onderwerpen in deze handreiking zijn 
uiteraard verwijzingen opgenomen. De handreiking beoogt vooral praktisch van aard te 
zijn.

1.1 PROCES

Deze handreiking is als volgt tot stand gekomen. Bij de start van het project is een 
startnotitie opgesteld, waarin een voorzet voor de inhoud van de handreiking werd 
gedaan. De notitie bevatte zowel bouwstenen voor de uit te dragen visie, als voor de 
globale inhoud en te beschrijven best practices. Vervolgens is deze startnotitie met de 
begeleidingsgroep besproken. Met de input van deze eerste bijeenkomst is een concept 
handreiking geschreven. Op deze concept handreiking is in een tweede werksessie 
feedback gegeven. Tot slot is de concept handreiking aan acht direct en indirect 
betrokkenen voorgelegd. Deze acht personen zijn telefonisch bevraagd op hun reactie. 
Hun feedback is vervolgens ook verwerkt in de concept handreiking. 
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Over het algemeen is de handreiking door deze personen (zeer) positief ontvangen. Er is 
onder meer veel waardering uitgesproken voor hoofdstuk 2. Het hoofdstuk geeft een mooi 
overzicht van de gepubliceerde rapporten en bepaalt de lezer weer nadrukkelijk bij alle 
binnen het eigen samenwerkingsverband ook nog door te voeren verbeteringen. Daarnaast 
is aangegeven dat men met veel aspecten uit de handreiking al rekening houdt in de 
eigen praktijk, maar dat het erg prettig is nu weer eens het hele complete overzicht te 
hebben, waardoor blinde vlekken weer in beeld komen. De praktische tips om aan de slag 
te gaan met de eigen PDCA-cyclus worden als erg nuttig ervaren. Een laatste concept 
versie is in een laatste bijeenkomst met de begeleidingsgroep besproken. Hierna is de 
handreiking definitief gemaakt en aangeboden aan opdrachtgever. De oorspronkelijke 
versie van dit document dateert uit maart 2020. In april 2021 is de handreiking op 
enkele onderdelen geactualiseerd.

1.2 OPBOUW HANDREIKING

In hoofdstuk 2 van deze handreiking wordt de aanleiding voor deze handreiking 
besproken. Dit gebeurt aan de hand van publicaties die de conclusie onderbouwen 
dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs hun inhoudelijke PDCA-cyclus verder 
moeten en kunnen ontwikkelen. Hoofdstuk 3 beschrijft (theoretische) kaders, waar een 
goede PCDA-cyclus aan moet voldoen. Het hoofdstuk bevat ook enkele reflecterende 
paragrafen, die eerder gepresenteerde theorie soms bijna lijken tegen te spreken. 
Bijvoorbeeld over de keerzijde van het meetbaar willen maken van alle doelstellingen. 
En over het risico van het creëren van een papieren werkelijkheid, want uiteindelijk 
veranderen papieren plannen en rapportages de wereld niet, maar het gedrag van 
mensen wel. Hoofdstuk 4 bevat praktische tips om aan de slag te gaan met uw 
PCDA-cyclus. Tenslotte bevat hoofdstuk 5 adviezen voor de implementatie van deze 
handreiking, want vanzelf gaat dat niet.

1.3 SAMENVATTING

De handreiking, opgesteld in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs van de 
PO-Raad en de VO-raad, beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen 
de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren. Een 
verbeterslag op dit punt is nodig, zo blijkt uit diverse onderzoeken en rapporten. In 
hoofdstuk 2 van de handreiking worden deze rapporten besproken, het betreft de 
rapporten:
•  Algemene Rekenkamer, Resultaten verantwoordingsonderzoek, 2017;
•  Inspectie van het Onderwijs, Zicht op de besteding van de middelen voor passend 

onderwijs, 2018;
•  Onderwijsraad, Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden, 2018.

Alle besproken rapporten geven aan dat er een verbeterslag gemaakt moet worden en 
duidelijk moet zijn waaraan beschikbare middelen worden besteed en wat dit oplevert. 
Verantwoording is een noodzakelijke tegenhanger van de bestedingsvrijheid van de 
lumpsumfinanciering en logisch aangezien er met publiek geld gewerkt wordt. Daarnaast 
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zijn alle rapporten unaniem van mening dat het inzicht en de verantwoording binnen 
passend onderwijs nog een stuk beter kunnen. In alle besproken rapporten wordt de 
oplossing voor meer inzicht in de besteding van onderwijsgelden gezocht in de gehele 
PDCA-cyclus. Door de Algemene Rekenkamer wordt de constatering gedaan dat er 
vooral behoefte is aan een meer uniforme rapportage. Terwijl door de Inspectie en de 
Onderwijsraad de nadruk wordt gelegd op een eerdere stap in de PDCA-cyclus, namelijk 
het formuleren van beleid. Zij pleiten voor een koppeling van beleid aan de bestedingen 
en meer inzicht in wat succesvol is in passend onderwijs. 

Daarnaast komt in hoofdstuk 2 de Dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs 
(2019) aan de orde. In een belangrijk deel van de dertiende voortgangsrapportage kijkt 
de minister vooruit naar de evaluatie passend onderwijs die inmiddels in 2020 heeft 
plaatsgevonden (zie paragraaf 2.6.) Er worden elf effecten c.q. indicatoren genoemd die 
in de evaluatie aan de orde kunnen komen. 

Doelen geformuleerd voorafgaand aan de ingangsdatum van passend onderwijs:
1.  Leerlingen krijgen geen label meer; 
2.  Het is voor ouders duidelijker, wat scholen kunnen bieden en ze hoeven niet meer te 

shoppen; 
3.  Leerlingen en ouders worden sneller en efficiënter geholpen; 
4.  Leerlingen krijgen ondersteuning, die past bij hun behoeften en talenten, er is sprake 

van meer differentiatie en maatwerk; 
5.  Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt. In het kader van het Thuiszitterspact 

is het streven, dat sprake is van 0 thuiszitters, die niet binnen 3 maanden een 
passend aanbod hebben gehad;

6.  Scholen – vooral reguliere – ervaren minder administratieve lasten, doordat niet voor 
elke leerling financiering hoeft te worden geregeld;

7.  Op het niveau van het stelsel zijn de kosten niet verder gestegen en worden de 
middelen doelmatig besteed;

Doelen gaandeweg geformuleerd of geëxpliciteerd:
8.  Het aanbod aan onderwijsondersteuning is verbreed en elke regio heeft een meer 

dekkend aanbod, ook aan initiatieven op de rand van speciaal onderwijs en zorg; 
9.  Reguliere scholen onderling en reguliere en speciale scholen hebben veel meer dan 

voorheen contact met elkaar, werken meer met elkaar samen en benutten elkaars 
expertise vaker bij het organiseren van de ondersteuning voor leerlingen;

10.  Regio’s die voorheen veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, zullen, als 
gevolg van de verevening, meer leerlingen in het regulier onderwijs ondersteunen;

11.  Ouders die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op vrijstelling van de 
leerplicht van hun kind proberen vaker om toch met het onderwijs in gesprek te gaan 
voor een aanbod.

Met het concreter expliciteren van de met passend onderwijs beoogde doelstellingen 
bewijst de minister de samenwerkingsverbanden een dienst. Enerzijds kunnen zij beter 
hun beleidsdoelen formuleren, als duidelijk is wat landelijk de doelstellingen zijn. 
Anderzijds kunnen regionale doelen aan de landelijke doelstellingen ontleend worden.
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Hoofdstuk 3 bevat praktische tips voor het inrichten van de beleidscyclus (plan-do-
check-act). Aan de orde komen onder meer de volgende aspecten.

•  De vierjaarlijkse en jaarlijkse beleidscyclus van het samenwerkingsverband. Met 
aandacht voor de begrippen documenten en momenten in de PDCA-cyclus.

•  Ongericht, doelgericht en doelmatig werken -> geen beoogde resultaten, merkbare 
resultaten en meetbare resultaten.

•  Manieren waarop doelen en activiteiten enerzijds en de inzet van beschikbare 
middelen anderzijds aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

•  Periodisering. Over het dilemma van schooljaar versus kalenderjaar.
•  Wijzen van inzet van middelen.
•  Vormen van verantwoorden.
•  De koppeling met integrale kwaliteitszorg.
•  Vier fasen van organisatieontwikkeling.
•  De cultuur van het meten is niet zaligmakend.

De laatste twee punten zijn bedoeld als een soort tegenwicht: de beleidsontwikkeling 
en -evaluatie in een samenwerkingsverband is niet maximaal maakbaar en meetbaar. 
Tenslotte bevat de handreiking tips om met het gedachtengoed uit deze handreiking aan 
de slag te gaan.
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2 AANLEIDING

De aanleiding om deze handreiking op te stellen is tweeledig: enerzijds krijgt 
het Steunpunt Passend Onderwijs signalen uit de praktijk dat de plan- en 
verantwoordingscyclus nog niet optimaal is in alle samenwerkingsverbanden. Anderzijds 
wordt in diverse rapporten beschreven dat er op dit punt nog een goede verbeterslag te 
maken is. Het betreft rapporten waarin (ook) aandacht besteed wordt aan de kwaliteit 
van de PDCA-cyclus in samenwerkingsverbanden. In onderstaande paragrafen worden 
de op dit punt belangrijke rapporten besproken. Het zijn rapporten van opeenvolgend 
de Algemene Rekenkamer, de Inspectie van het Onderwijs, de Onderwijsraad en het 
ministerie van OCW. 

2.1 ALGEMENE REKENKAMER, RESULTATEN VERANTWOORDINGSONDERZOEK, 2017

Jaarlijks doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de verantwoording van alle 
ministeries. In haar rapport over het ministerie van OCW in 2017ii beschrijft de kamer 
de bevindingen betreffende de bedrijfsvoering, bestedingen en beleid van dit ministerie. 
Er is gekeken naar de doelmatige en rechtmatige besteding van het onderwijsgeld, maar 
ook naar de bedrijfsvoering van het ministerie zelf. In het rapport wordt één specifieke 
onderwijsinvestering met name bekeken, namelijk passend onderwijs. Dit omdat het 
inhoudelijk een belangrijk thema is, er veel geld mee gemoeid is, maar vooral omdat bij 
de ontwikkeling van passend onderwijs meer inzicht in doelmatige besteding een van de 
voornaamste doelstellingen is. Op dit deel van het rapport (H.5) richten wij ons in deze 
handreiking. 

De centrale vraag binnen het rapport is: waaraan besteden de samenwerkings-  
verbanden de financiële middelen die ze voor passend onderwijs ontvangen en tot 
welke resultaten leidt dat? Het rapport concludeert dat het zicht op de bestedingen 
van samenwerkingsverbanden in zowel het po als het vo niet voldoende is: in 
verantwoordingsdocumenten valt weinig informatie te halen of de beschikbare informatie 
is van onvoldoende kwaliteit. Vervolgens worden er verschillende constateringen gedaan:
•  Een van de doelstellingen, die tijdens de invoering van passend onderwijs geformuleerd 

is door het ministerie van OCW, is niet gehaald. Het betreft de doelstelling dat het 
bieden van (financiële) ruimte voor passend onderwijs op maat gepaard moet gaan met 
een heldere verantwoordingsvorm. 

•  Voor zowel schoolbesturen als samenwerkingsverbanden geldt dat zij zich 
verantwoorden volgens de eisen in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Daarin 
staan echter geen specifieke richtlijnen over passend onderwijs. Met als gevolg 
dat er geen specifieke eisen zijn waar de accountantscontrole op jaarverslagen van 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan moet voldoen. 

•  Een aantal financiële omstandigheden waar samenwerkingsverbanden en 
schoolbesturen mee te maken hebben (negatieve verevening, krimp in aantallen 
leerlingen en een hoog aandeel van leerlingen in het s(b)o) en vso) maakt het lastig om 
passend onderwijs goed vorm te geven. 
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•  De verwachting dat horizontale verantwoording zou zorgen voor transparantie is niet 
uitgekomen, voornamelijk vanwege het ontbreken van onafhankelijk intern toezicht bij 
de samenwerkingsverbanden. 

•  Interne checks and balances zijn vaak zwak ontwikkeld waardoor instellingsbelang 
zwaarder kan wegen dan leerlingenbelang.

•  Er is gebrekkig inzicht in aantallen leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Het 
‘zorgvinkje’ in BRON is hiervoor niet voldoende gebleken.

•  Door slecht inzicht worden ongewenste ontwikkelingen minder snel zichtbaar. 
•  Er is geen inzicht in onderwijsinvesteringen. 

Al met al wordt geconcludeerd dat data over leerlingenondersteuning verslechtert 
vergeleken met de periode voor passend onderwijs, het horizontaal toezicht nog in de 
kinderschoenen staat en de verantwoording over passend onderwijs nog onvoldoende 
functioneert. 

In de conclusie van het rapport wordt ook de visie van de minister op dit rapport 
besproken. Hij erkent de besproken problemen en geeft enkele gerichte acties aan. Maar 
volgens de Algemene Rekenkamer laten deze acties nog niet de benodigde urgentie zien.

2.2 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS, ZICHT OP DE BESTEDING 
VAN DE MIDDELEN VOOR PASSEND ONDERWIJS, 2018

In het rapport ‘Zicht op de besteding van middelen voor passend onderwijs’iii heeft 
de Inspectie van het Onderwijs een verkennend onderzoek uitgevoerd bij tien 
samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Per samenwerkingsverband 
is onderzoek gedaan bij één deelnemende school voor regulier basisonderwijs en 
het verantwoordelijke schoolbestuur. Het onderzoek is gericht op het niveau van 
verantwoording binnen passend onderwijs en beschreven aan de hand van drie pijlers:
•  verstrekking van middelen,
•  besteding van middelen,
•  verantwoording van middelen.

Een van de positieve conclusies is dat in de tien samenwerkingsverbanden waarin het 
onderzoek is gedaan alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief extra ondersteuning 
hebben gekregen. Maar de hoofdconclusie is dat het wel onduidelijk blijft welke 
resultaten nu behaald worden met de specifieke gelden van passend onderwijs. 

Het onderzoek trekt naast deze hoofdconclusie twee onderliggende conclusies. De 
voornaamste oorzaak wat betreft de onduidelijkheid van gelden is, dat er op het niveau 
van het samenwerkingsverband vaak geen meetbare collectieve doelen geformuleerd zijn. 
Daarnaast ‘verwateren’ deze doelen naarmate men lager in de keten komt. Als doelen 
op samenwerkingsverbandniveau wel geformuleerd zijn, maar deze niet zijn vertaald 
naar doelen op schoolbestuurs- en schoolniveau, dan zijn de betrokken partijen hierdoor 
onvoldoende in staat om hun beleid gericht bij te sturen. Verder wordt geconcludeerd 
dat een aantal samenwerkingsverbanden een aanzienlijk deel van het geld niet direct 
uitgeven en een hoge vermogenspositie hebben. 
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2.3 ONDERWIJSRAAD, INZICHT IN EN VERANTWOORDING 
VAN ONDERWIJSGELDEN, 2018

Op aanvraag van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad onderzoek gedaaniv naar 
de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden om 
te verantwoorden. Hierbij heeft de Onderwijsraad respectievelijk op vier thema’s 
aanbevelingen gedaan: de hoogte van de bekostiging, de systematiek van de bekostiging, 
de doelmatigheid van de bestedingen en de verantwoording over de bestedingen. Binnen 
deze startnotitie zijn voornamelijk de laatste twee thema’s van belang. 

De Onderwijsraad geeft aan dat het inzicht in doelmatigheid ontbreekt. De voornaamste 
reden hiervoor is de zwakke koppeling tussen bestedingen en doelen op niveau van de 
instelling. Voor het systeem van lumpsumbekostiging is dit juist essentieel. Er wordt 
aanbevolen om beleidsdoelstellingen te koppelen aan bestedingen en gebruik te maken 
van benchmarks en normeringen in de beleidskeuzes. 

Betreffende verantwoording geeft de Onderwijsraad aan dat om de relatieve autonomie 
van de lumpsum te garanderen, verantwoorden een noodzakelijke voorwaarde is. Volgens 
de raad is het bij verantwoorden voornamelijk een kwestie van optimaliseren van de 
bestaande mechanismen en prikkels en niet zozeer van een aanscherping of uitbreiding 
van toezicht. Er wordt vooral op geattendeerd dat de raden van toezicht hun rol als 
toezichthouder of kritische gesprekspartner moeten waarmaken. 

In het algemeen adviseert de raad om het inzicht in de inkomsten en uitgaven 
van onderwijsinstellingen te verbeteren door enerzijds de bekostigingssystematiek 
te vereenvoudigen en anderzijds van onderwijsinstellingen te vragen zich beter te 
verantwoorden. 

2.4 DERTIENDE VOORTGANGSRAPPORTAGE PASSEND 
ONDERWIJS, MINISTERIE VAN OCW, 2019

In de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijsv (juni 2019) reageert de 
minister op het rapport van de Onderwijsinspectie (2.2). De minister benadrukt dat de 
aanbevelingen van de inspectie aansluiten op acties, die hij reeds in gang gezet heeft en 
op de maatregelen die genomen worden om de verantwoording te verbeteren. 

Citaat uit de voortgangsrapportage: 
•  “De inspectie geeft aan (aanbeveling 1 en 2) een indicator voor reserves en de 

scheiding van bestuur en intern toezicht te ontwikkelen. Beide punten worden in de 
voortgangsrapportage geconcretiseerd.

•  De inspectie beveelt ten derde aan om de mogelijkheid voor een landelijk normen-
kader voor het beoordelen van doelmatig besteden van ondersteuningsmiddelen te 
verkennen. Dat neem ik mee in het Programma Verantwoording, dat ik samen met 
minister Van Engelshoven uitvoer. Dit sluit aan bij aanbevelingen uit het advies van 
Onderwijsraad ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’. 

•  De inspectie constateert (aanbeveling 4 en 5), dat de inzet van 
ondersteuningsmiddelen voor leerlingen in het regulier onderwijs niet goed te 
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volgen zijn, onder meer omdat ontwikkelperspectieven (OPP) niet altijd goed 
worden geregistreerd in BRON. De inspectie suggereert een direct verband met de 
bekostiging te leggen. Binnen de huidige bekostigingssystematiek is echter geen 
sprake meer van leerlinggebonden financiering, waarmee een directe koppeling 
tussen middelen en een individuele leerling niet te maken is. Ik vind het evenwel 
belangrijk dat scholen het OPP goed registreren, zodat de school zelf alsmede het 
samenwerkingsverband in staat zijn om goed te sturen. Het is niet duidelijk wat hen 
hierin concreet belemmert. Ik ga dit onderzoeken.

•  De inspectie geeft ten zesde aan dat scholen en samenwerkingsverbanden ten 
aanzien van ondersteuningsmiddelen beleidsrijker kunnen begroten en verantwoorden. 
Dit verdient opvolging. Op welke wijze dat het beste kan, wordt uitgewerkt binnen het 
genoemde Programma Verantwoording. Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt aan 
een handreiking over een goede verantwoordingscyclus.”

2.5 AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE HANDREIKING

Alle besproken rapporten geven aan dat er een verbeterslag gemaakt moet worden en 
duidelijk moet zijn waaraan beschikbare middelen worden besteed en wat dit oplevert. 
Verantwoording is een noodzakelijke tegenhanger van de bestedingsvrijheid van de 
lumpsumfinanciering en logisch aangezien er met publiek geld gewerkt wordt. Daarnaast 
zijn alle rapporten het unaniem van mening dat het inzicht en de verantwoording binnen 
passend onderwijs nog een stuk beter kunnen. 
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Alle rapporten geven concrete aanbevelingen betreffende het verbeteren van inzicht en 
verantwoording in passend onderwijs. Per rapport worden de volgende aanbevelingen 
gedaan:

Algemene Rekenkamer:
•  Maak voor alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, leraren en schoolbesturen) 

inzichtelijk waar de middelen aan worden besteed en tot welke resultaten dit leidt. 
Gebruik hiervoor standaardisatie en uniformering. 

•  Maak jaarverslagen en verantwoordingsstukken informatiever, eenduidiger en 
daardoor vergelijkbaar. Dit kan door de regels voor jaarverslaggeving aan te passen en 
samenwerkingsverbanden te vragen zich specifiek te verantwoorden over onderwerpen 
die in passend onderwijs belangrijk zijn en die inzicht geven in de doelbereiking van 
dat beleid. 

•  Verduidelijk in welke gevallen een ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld. 
•  Verplicht schoolbesturen om in hun jaarverslag te verantwoorden hoe zij de gelden 

van het samenwerkingsverband hebben besteed. 

Inspectie van het Onderwijs:
•  Stel als samenwerkingsverband in het Ondersteuningsplan meetbare doelen en 

koppel deze één-op-één aan een beleidsrijke meerjarenbegroting.
•  Scholen moeten hun wettelijke plicht nakomen en alle vastgestelde ontwikkelings- 

perspectieven registeren in het Basisregister Onderwijs.
•  Schoolbesturen zouden hun financiële administratie zo moeten inrichten dat duidelijk 

is voor welk programma budget is ontvangen en waaraan het is uitgegeven. 
•  Als er extra doorbetalingen gedaan worden door het samenwerkingsverband zal er 

een meetbaar plan en/of oormerk moeten komen van de school zodat er achteraf kan 
worden nagegaan wat er met de aanvullende middelen is gerealiseerd. 

•  Zorg dat alle partijen die financiële middelen krijgen van het samenwerkingsverband, 
op een eenduidige wijze financiële verantwoording afleggen. 

•  Breng in het jaarverslag een duidelijk verband aan tussen gestelde doelen in het 
ondersteuningsplan, de behaalde resultaten en de inzet van financiële middelen. 

•  Zet op de balans van het schoolbestuur een bestemmingsreserve passend 
onderwijs om op deze wijze zichtbaar te maken wat er nog beschikbaar is van de 
ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband.

De Onderwijsraad: 
•  Begroot beleidsrijk door doelen te stellen en die doelen te koppelen aan het financieel 

beleid.
•  Stel de effectiviteit van het beleid vast door te evalueren of de doelen gehaald zijn.
•  Evalueer de doelmatigheid van het beleid door de kostenefficiëntie van het beleid te 

beoordelen. 
•  Stimuleer het gebruik van doelfinanciering voor tijdelijke impulsen en innovatie. 

Laat het een aanjaagfunctie vervullen, maar koppel er duidelijk evaluatie en 
verantwoordingseisen aan. 
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Het ministerie van OCW:
•  In een belangrijk deel van de dertiende voortgangsrapportage kijkt de minister vooruit 

naar de evaluatie passend onderwijs die in 2020 plaats zal vinden. Er worden elf 
effecten c.q. indicatoren genoemd die in de evaluatie aan de orde kunnen komen:

Doelen geformuleerd voorafgaand aan de ingangsdatum van passend onderwijs:
1.  Leerlingen krijgen geen label meer; 
2.  Het is voor ouders duidelijker, wat scholen kunnen bieden en ze hoeven niet meer te 

shoppen; 
3.  Leerlingen en ouders worden sneller en efficiënter geholpen; 
4.  Leerlingen krijgen ondersteuning, die past bij hun behoeften en talenten, er is sprake 

van meer differentiatie en maatwerk; 
5.  Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt. In het kader van het Thuiszitterspact 

is het streven, dat sprake is van 0 thuiszitters, die niet binnen 3 maanden een 
passend aanbod hebben gehad;

6.  Scholen - vooral reguliere - ervaren minder administratieve lasten, doordat niet voor 
elke leerling financiering hoeft te worden geregeld;

7.  Op het niveau van het stelsel zijn de kosten niet verder gestegen en worden de 
middelen doelmatig besteed;

Doelen gaandeweg geformuleerd of geëxpliciteerd:
8.  Het aanbod aan onderwijsondersteuning is verbreed en elke regio heeft een meer 

dekkend aanbod, ook aan initiatieven op de rand van speciaal onderwijs en zorg; 
9.  Reguliere scholen onderling en reguliere en speciale scholen hebben veel meer dan 

voorheen contact met elkaar, werken meer met elkaar samen en benutten elkaars 
expertise vaker bij het organiseren van de ondersteuning voor leerlingen;

10.  Regio’s die voorheen veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, zullen, als 
gevolg van de verevening, meer leerlingen in het regulier onderwijs ondersteunen;

11.  Ouders die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op vrijstelling van de 
leerplicht van hun kind proberen vaker om toch met het onderwijs in gesprek te gaan 
voor een aanbod.

In alle besproken rapporten wordt de oplossing voor meer inzicht in de besteding van 
onderwijsgelden gezocht in de gehele PDCA-cyclus. Door de Algemene Rekenkamer 
wordt de constatering gedaan dat er vooral behoefte is aan een meer uniforme 
rapportage. Terwijl door de Inspectie en de Onderwijsraad de nadruk wordt gelegd op een 
eerdere stap in de PDCA-cyclus, namelijk het formuleren van beleid. Zij pleiten voor een 
koppeling van beleid aan de bestedingen en meer inzicht in wat succesvol is in passend 
onderwijs. 

Al met al geven alle rapporten aan dat een verbetering van verantwoording binnen, in dit 
geval, de samenwerkingsverbanden essentieel is. De rapporten tezamen geven een mooi 
beeld van de beweegredenen voor het Steunpunt Passend Onderwijs om deze startnotitie 
te initiëren en niet alleen naar verantwoording (het sluitstuk) te kijken, maar naar de 
gehele PDCA-cyclus. 
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2.6 EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS, MINISTERIE VAN OCW, 2020

Najaar 2020 is passend onderwijs landelijk geëvalueerd. Centraal in deze evaluatie stond 
de beleidsnota Evaluatie en doorontwikkeling passend onderwijsvi. In deze beleidsnota 
lanceert de minister ‘een nieuwe weg voor passend onderwijs’, geconcretiseerd in een  
25 puntenplan. Het plan bevat maatregelen gericht op leerlingen en ouders, op leraren 
en schoolleiders en op schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Onder meer de 
laatste groep wil de minister meer houvast geven, bijvoorbeeld door in een programma 
van eisen uit te werken wat de taken en verantwoordelijkheden van de schoolbesturen 
zijn en wat van de samenwerkingsverbanden verwacht wordt. Het overzicht bevat 
bestaande en nieuwe taken. De verbeteraanpak richt zich met name op de komende  
vijf jaar. Ook schetst de brief een visie voor de langere termijn. Steeds inclusiever 
onderwijs is de richting. Samenwerkingsverbanden kunnen deze beleidsnota goed 
benutten door hem te betrekken bij hun eigen beleids- en planvorming.
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3 THEORETISCH KADER

In dit hoofdstuk worden enkele theoretische uitgangspunten beschreven die ten 
grondslag liggen aan deze handreiking. Daarnaast bevat het hoofdstuk ook enkele 
reflecterende paragrafen, die eerder gepresenteerde theorie soms bijna lijken tegen 
te spreken. Bijvoorbeeld over de keerzijde van het meetbaar willen maken van alle 
doelstellingen. En over het risico van het creëren van een papieren werkelijkheid, want 
uiteindelijk veranderen papieren plannen en rapportages de wereld niet, maar het gedrag 
van mensen wel. 

3.1 DRIE ONTWIKKELINGSNIVEAUS VAN INZET VAN MIDDELEN 

Samenwerkingsverbanden kunnen hun middelen op drie manieren inzetten: 
•  Ongericht: Er wordt iets gedaan, waarbij er niet op gelet wordt of het ook wel aan 

een doel gekoppeld is. Bijvoorbeeld: het samenwerkingsverband geeft scholen geld, 
zonder kaders en zonder dat verantwoording gevraagd wordt. 

•  Doelgericht: Er wordt iets gedaan, gekoppeld aan een doel. Bijvoorbeeld: het 
samenwerkingsverband geeft scholen geld om vormen van ondersteuning te 
ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het verbreden van het ondersteuningsaanbod 
en de opbrengsten met te evalueren.

•  Doelmatig: Er worden niet alleen activiteiten gekoppeld aan de vooraf gestelde 
doelen, maar dié activiteiten zijn gekozen waarvan men van te voren weet of ze 
werken/welke effecten ze hebben. Op die manier kan efficiënt met middelen worden 
omgegaan. Men zet die middelen in om zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk de 
doelen te behalen. 

De besproken rapporten in hoofdstuk 2 concludeerden dat er niet genoeg inzicht 
is in de besteding van onderwijsgelden bij samenwerkingsverbanden. Veel 
samenwerkingsverbanden zijn dus nog niet aangekomen op het tweede niveau, het 
doelgericht inzetten van middelen.

Het in ieder geval nastreven van het niveau doelgericht is zeer wenselijk. Ongericht 
werken is niet goed. De tijd moet leren in welke mate samenwerkingsverbanden er 
in zullen slagen doelmatigheid aan te tonen. Er wordt door samenwerkingsverbanden 
onderscheid gemaakt tussen merkbare resultaten (is niveau doelgericht) en meetbare 
resultaten (is niveau doelmatig). Voor bepaalde activiteiten of doelstellingen geldt 
dat ze als onmisbaar worden bestempeld, maar doelmatigheid (nog) niet kan worden 
aangetoond. De resultaten zijn merkbaar, maar (nog) niet meetbaar. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor ‘goed samenwerken’ of ‘onderling vertrouwen’.

3.2 PDCA-CYCLUS

De PDCA-cyclus bestaat uit de onderdelen, Plan-Do-Check-Act, en is gericht op het 
creëren van een proces van continue verbetering. Binnen samenwerkingsverbanden 
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onderscheiden we een vierjaarlijkse en een jaarlijkse PDCA-cyclus. We formuleren drie 
uitgangspunten voor de PDCA-cyclus. 
A.  Doelmatigheid: we borgen doelmatigheid in het proces, de uitkomst van het proces is 

dan per definitie doelmatig, 
B.  Transparantie: we verantwoorden, dit doen we horizontaal en verticaal1,
C.  Beleidsrijk begroten: de inzet van de middelen vindt doelgericht of, nog liever 

doelmatig, plaats, de begroting geeft antwoord op de vraag: op welke manier 
verwachten we onze beoogde resultaten efficiënt te kunnen bereiken? 

In de PDCA cyclus gaat het altijd over documenten en momenten. Documenten 
zijn bijvoorbeeld de (meerjaren)begroting, het ondersteuningsplan, het jaarplan, de 
tussentijdse rapportages, de interne evaluaties en het jaarverslag. De momenten 
betreffen de bijeenkomsten en vergaderingen waar deze documenten aan de orde gesteld 
worden. Bepalend voor het optimaal functioneren van de PDCA-cyclus is niet alleen of de 
documenten van goede kwaliteit zijn, maar evenzeer of de momenten van goede kwaliteit 
zijn. Bijvoorbeeld: Komt de essentie van de documenten aan de orde? Worden duidelijke 
en concrete besluiten genomen? En dergelijke. Zowel de voorzitter van een vergadering 
als het document zelf kunnen hierin sturen. Het document zelf door een alinea ‘gevraagd 
besluit‘ of ‘te bespreken vragen op te nemen’. De voorzitter door de vergadering 
doelgericht te laten verlopen.

3.2.1 Vierjaarlijkse cyclus
Binnen de vierjaarlijkse beleidscyclus voor samenwerkingsverbanden wordt begonnen 
met het opstellen van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting als kaders voor 
het beleid. Vervolgens zal dit beleid in de opvolgende jaren uitgevoerd worden, daarvoor 
worden uitwerkingsdocumenten gemaakt (zie 3.2.2.), bijvoorbeeld een jaarplan en een 
geactualiseerde (meerjaren)begroting. Deze uitvoering 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. 

3.2.2 Jaarlijkse cyclus
Voor de jaarlijkse beleidscyclus wordt eerst gekeken naar het beleid dat is beschreven 
in het ondersteuningsplan. De in het ondersteuningsplan beschreven uitgangspunten 
worden vervolgens gebruikt om een jaarplan en begroting te formuleren. In jaar 2, 3 en 
4 van de cyclus worden ook de evaluatieresultaten van de jaren ervoor benut. Daarnaast 
zullen zich in de planperiode van het ondersteuningsplan ontwikkelingen voordoen. Deze 
zullen vragen om nieuwe of bijgestelde (beleids)doelen.

De uitvoering van het jaarplan en de begroting wordt via integrale rapportages 
gemonitord. Tussentijdse rapportage kan bijvoorbeeld plaatsvinden per kwartaal of in drie 
perioden van vier maanden. Dit laatste heeft de voorkeur, gezien de zomervakantie. De 
tweede rapportage (in september over de periode januari – augustus) dient dan ook als 
input voor het nieuwe jaarplan en de nieuwe begroting. De jaarcyclus wordt gesloten en 
verantwoord in het jaarverslag2 (onderdelen jaarrekening en bestuursverslag). 

1.  Horizontale verantwoording betreft de vrijwillige verantwoording door de organisatie aan in- en externe stakeholders. 
Verticale verantwoording betreft de formeel door de overheid vereist verantwoording. 

2.  Sinds april 2021 is ook het document De verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag met daarin een 
stappenplan verschenen
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Afbeelding 1: PDCA-Cyclus

3.3 PERIODISERING

Het opstellen van plannen en verantwoorden in het onderwijs kent een complexiteit door 
de periodisering. Er worden documenten opgesteld op basis van zowel een schooljaar als 
op basis van kalenderjaar. Het samenwerkingsverband VO 3006 heeft in onderstaand 
schema een overzicht gecreëerd van de verschillende onderdelen en op welke periode 
deze betrekking hebben. 

Legenda:
MJB – Meerjarenbegroting
MR – Management rapportage

Beleid

Begroting

Uitvoering,
monitoring en
rapportage

Evaluatie

Verantwoording

Bijstelling

2018

2017-2018 inh. beleid ’18-’19 inh. beleid ’19-’20 inh. beleid ’20-’21 inh. beleid ’21-’22

MJB 2018-2022

Jaarverslag 2018

MR 1

MR 2

MR 3

MR 1

MR 2

MR 3

MR 1

MR 2

MR 3

MR 1

MR 2

MR 3

MR 1

MR 2

MR 3

2019

MJB 2019-2023

Jaarverslag 2019

2020

MJB 2020-2024

Jaarverslag 2020

2021

MJB 2021-2025

Jaarverslag 2021

2018-2019Jaarplan 2019-2020 2020-2021 2021-2022

2022

MJB 2022-2026

Jaarverslag 2022

Ondersteuningsplan 2018-2022
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3.4 DE KOPPELING VAN DOELEN EN ACTIVITEITEN AAN DE  
BESCHIKBARE MIDDELEN 

In alle rapporten die besproken zijn in hoofdstuk 2, wordt aanbevolen om een koppeling 
te maken tussen bestedingen en doelen om vervolgens meer inzicht te verkrijgen. Om dit 
te bereiken kunnen samenwerkingsverbanden gebruik maken van concrete programma’s, 
als middel, niet als doel. De term programma’s gebruiken we voor structurele activiteiten 
die het samenwerkingsverband ontplooit. 

Samenwerkingsverbanden zullen in hun plannen hoofd- en subdoelen moeten formuleren 
en deze koppelen aan verschillende programma’s. Programma’s zijn een systematiek om 
de doelen, activiteiten in inzet van middelen te combineren en te structureren. 

De doelstellingen zullen moeten worden voorzien van concrete beoogde resultaten en 
een beschrijving van de activiteiten die daarvoor zullen moeten worden uitgevoerd. Door 
middel van het uitvoeren van activiteiten worden de beoogde resultaten nagestreefd. 
Hierbij is essentieel dat er een doordachte koppeling is tussen de activiteiten en 
het beoogde resultaat. Vervolgens zal een benodigd budget en eventueel benodigde 
formatie vastgesteld moeten worden om deze activiteiten te bekostigen. Daarnaast is 
het noodzakelijk om te identificeren wat de indicatoren zijn om voortgang te meten en 
eventuele risico’s van het betreffende programma in kaart te brengen. Door met concrete 
programma’s te werken is vooraf duidelijk wat het doel is, hoeveel budget hiervoor 
beschikbaar is en hoe voortgang gemeten kan worden. Op deze manier wordt er vooraf 
nagedacht over verantwoording en worden middelen aan doelen gekoppeld. 

Programma xxxx
Doelstelling
Beoogd resultaat
Activiteiten
Beschikbaar budget
Benodigde formatie
Wijze van monitoring
Risicoanalyse

Afbeelding 2: Format concrete programma’s

Naast programma’s onderscheiden we projecten. Projecten richten zich over het algemeen 
op te bewerkstelligen veranderingen of innovaties. Ze zijn van een andere orde dan 
programma’s en vragen om een andere wijzen van monitoring. Zo kan bij ontwikkelprojecten 
niet per definitie de eis van doelmatigheid gesteld worden. Er kan juist behoefte zijn aan 
ruimte om te experimenteren. 
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3.5 INZET MIDDELEN

Als een samenwerkingsverband in de (meerjaren)begroting middelen aan programma’s wil 
koppelen zal men budgetten moeten toekennen. Dit kan op minimaal drie manieren: 
•  Naar rato van aantallen leerlingen
•  Op basis van criteria of indicatoren
•  Doelfinanciering

Met name de Onderwijsraad bespreekt (zie hoofdstuk 2) de mogelijkheid van 
doelfinanciering. De raad adviseert om op overheidsniveau terughoudend te zijn met 
doelfinanciering als het gaat om aanvullende bekostiging, bijzondere bekostiging en 
subsidies. De raad stimuleert het gebruik van doelfinanciering voor tijdelijke impulsen en 
innovatie. Wat essentieel is voor het gebruik van doelfinanciering is duidelijke evaluatie 
en verantwoordingseisen. 

Er worden vier verschillende vormen van doelfinanciering gedefinieerd: 
prestatiebekostiging, schotten/oormerken, subsidies en vouchers. Om te kiezen tussen 
deze vier vormen adviseert de raad om naar negen verschillende criteria te kijken, 
namelijk: 
•  Autonomie
•  Administratieve lasten
•  Continuïteit/stabiliteit
•  Inzicht in doelmatigheid 
•  Inzicht in bestedingen
•  Perverse prikkels
•  Financiële deskundigheid
•  Toereikendheid 
•  Sturing

De Onderwijsraad behandelt in het rapport doelfinanciering in het hele onderwijsstelstel. 
De principes zijn ook toepasbaar op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en 
de aangesloten scholen.
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3.6 VORMEN VAN VERANTWOORDEN

In de theorie worden vier vormen van verantwoorden onderscheiden. Het is nuttig deze 
te kennen en er van bewust te zijn dat je ze op verschillende momenten in verschillende 
situaties in moet en kunt zetten.

WAAROM VERANTWOORDING? 
VIER PERSPECTIEVEN

HET DEMOCRATISCH PERSPECTIEF: 
verantwoording maakt externe controle 
en extern toezicht mogelijk. 
Democratie
 
Bijv. de verantwoording van het bestuur de 
Onderwijsinspectie.

HET RECHTSSTATELIJKE PERSPECTIEF: 
de bijdrage van verantwoording aan 
een systeem van interne checks and 
balances. 
Checks and balances
 
Bijv. de verantwoording van het bestuur aan de 
raad van toezicht.

HET BESTUURLIJKE PERSPECTIEF: 
verantwoording levert een bijdrage aan 
legitimiteit, dat wil zeggen aan steun 
en vertrouwen van de omgeving in het 
bestuur. 
Legitimiteit en responsiviteit
 
Bijv. door uit te leggen welke strategische keuzes 
de instelling maakt, hoe de omgeving bij het beleid 
wordt betrokken, wat goed en niet goed gaat en 
welke verbeteracties worden ondernomen.

HET CYBERNETISCHE PERSPECTIEF: 
verantwoording maakt leren en 
verbeteren mogelijk. Daarmee kan 
verantwoording ook bijdragen aan 
kwaliteitsverbetering. 
Lerende organisatie
 
Bijv. door verantwoordingsinformatie een plek te 
geven in de sturingscyclus, of door feedback te 
organiseren.

Zie o.a. Handboek Publieke Verantwoording - Bovens & Schillemans (red.), 2009

3.7 DE KOPPELING MET INTEGRALE KWALITEITSZORG

In deze rapportage is de kijk op de PCDA cyclus praktisch van aard. Uiteindelijk moet de 
PCDA cyclus ook in een goed systeem van kwaliteitszorg verankerd zijn. Niet voor niets 
is dit ook een item waar de onderwijsinspectie specifiek naar kijkt. De Ontwikkelgroep 
kwaliteitszorg samenwerkingsverbanden van het Steunpunt Passend Onderwijs is in 
2019 onder leiding van Ron Benjamins en Martine Fuite van bureau B&T met deze 
vraagstukken bezig geweest. Vanuit deze praktische handreiking verwijzen we voor een 
theoretische verdieping en een verbinding met het complete kwaliteitsbeleid van het 
samenwerkingsverband naar de opbrengsten van deze ontwikkelgroep kwaliteitszorgvii. 

De werkgroep kwaliteitszorg heeft geconcludeerd dat er door de 
samenwerkingsverbanden in de afgelopen 5 jaar veel (incrementeel) ontwikkeld is op 
het gebied van kwaliteitszorg. Maar er zijn hierbij veel verschillende systemen ontstaan, 
iedereen is zelf het wiel aan het uitvinden. Zo zijn er verschillen in gehanteerde 
modellen (INK, kpi’s, ksf’en, etc.), de koppeling met het Dashboard passend onderwijs, 
de mate waarin georiënteerd is op de wettelijke taak/inspectiekader, de oriëntatie op 
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eigen beleidsplannen en de intensiteit richting scholen. Daarnaast zijn er vier actuele 
uitdagingen geformuleerd, namelijk het samenwerkingsverband als netwerk laten 
functioneren (bijvoorbeeld scholen meenemen en activeren), innovatie bevorderen, 
tevredenheid meten en relevante aspecten zichtbaar en betekenisvol maken.

De werkgroep is vervolgens tot inzichten op vier terreinen gekomen:
a.  Focus je op het proces of op de resultaten, neem je de wettelijke of de 

maatschappelijke opdracht als uitgangspunt?;
b.  Wat is je visie op de opzet en inrichting van het bureau van het 

samenwerkingsverband?;
c.  Belangrijk is een focus op het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie;
d.  De inrichting van het samenwerkingsverband en de manier waarop 

verantwoordelijkheden zijn belegd zijn mede bepalend voor de opvattingen over 
kwaliteit en resultaten.

Deze inzichten hebben een kader voor kwaliteit opgeleverd. In dit kader wordt 
verantwoording gezien als verantwoording:
•  over de besteding van middelen;
•  over het behalen van doelen;
•  aan de inspectie;
•  aan elkaar.

Daarnaast past in dit kader dat de kwaliteit van elke school bijdraagt aan de kwaliteit van 
het samenwerkingsverband. Dat een vrijplaats voor innovatie niet vanzelf ontstaat, dat 
een samenwerkingsverband links en rechts moet vragen om verschillende instrumenten. 
En dat kwaliteit geen op zichzelf staand programma is. 

3.8 4 FASEN VAN ORGANISATIEONTWIKKELING

Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk onderscheidt in publicatiesviii vier fasen waarin een organisatie 
zich kan bevinden:
•  Fase 1 - Overexpansie: wild, alles kan, product/gat in de markt, by intuition, weinig 

regels.
•  Fase 2 - Arrogantie: flexibel, ondernemend, strategie & marketing, by ‘exception’, 

systematisch, output. 
•  Fase 3 Inslapen: succes bewezen, safe, product centraal, by ‘control’, dichtgeregeld.
•  Fase 4 Demasque: defensief, verklarend, eigen positie centraal, by ‘politics’, ‘window 

dressing’. 

Organisaties in fase 1 en 2 zijn gericht op flexibiliteit, een focus op extern. Daarentegen 
zijn organisaties in fase 3 en 4 gericht op stabiliteit, een focus op intern. De 
auteurs van de handreiking besloten een paragraaf te wijden aan de vier fasen van 
organisatieontwikkeling, omdat onderwijsorganisaties van nature geneigd zijn gedrag 
te vertonen dat past bij fase 3. En deze handreiking doet daar overigens van harte aan 
mee, zij kent vooral ook een interne focus, het creëren van een solide PCDA cyclus. 
In deze paragraaf willen we dus een noodzakelijk tegenwicht creëren. Juist ook van 
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samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt een actieve flexibele, externe 
blik verwacht, waarbij ‘de klant’ centraal staat. En te sterke focus op documenten 
kan dit in de weg staan. In de publicatie van Van Dijkviii wordt ook ingegaan op 
verandermanagement. Uitgelegd wordt dat bij elke ontwikkelingsfase een ander type 
verandermanagement hoort. Juist omdat samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
ook de komende jaren nog steeds in ontwikkeling zullen en moeten zijn, is het belangrijk 
ook hier kennis van te nemen. 

3.9  DE CULTUUR VAN HET METEN IS NIET ZALIGMAKEND

De boodschap in deze handreiking is dat er tijdens de hele PDCA-cyclus goed nagedacht 
moet worden over concrete doelen, beoogde resultaten, bijbehorende indicatoren en hoe 
deze te monitoren. De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat er ook geluiden (in de 
onderwijssector) zijn dat het ‘meten’ van onderwijs en leren niet centraal zou moeten staan. 
Er zijn kwaliteiten die niet gemeten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld je verwonderen 
over, zorg dragen voor, het uithouden met, aandacht geven aan, houden van. Al in 2012 
waarschuwde Gert Biesta in zijn boek ‘Goed onderwijs en de cultuur van het meten’ voor 
een te grote invloed van rendementsdenken en kwaliteitsindicatoren in het onderwijs. 

De auteurs van deze handreiking willen ook graag dit tegenwicht meegeven. De opbrengst 
van onderwijs en (extra) ondersteuning is niet altijd te meten. En het PDCA-proces hoeft 
ook niet altijd heel gestructureerd te verlopen, creatief experimenteren is ook nuttig. Maar 
wij zijn er wel van overtuigd dat het hebben van data, input kan geven aan gesprekken 
die je met elkaar voert over onderwijs en ondersteuning. Merk dingen op door middel 
van meetbare data en kom daarmee op het spoor van het achterliggende verhaal. In de 
periode 2019-2021 heeft de website samenwerkingsverbandenopdekaart.nl een belangrijke 
ontwikkeling doorgemaakt. De website geeft landelijk en per swv inzicht in de behoeften 
van leerlingen en hoe het staat de financiën en organisatie van passend onderwijs.
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4 PRAKTISCHE TIPS

4.1 INLEIDING

Hebben de hoofdstukken 2 en 3 van deze handreiking u gemotiveerd, wilt u het liefst 
vandaag nog aan de slag om het binnen uw samenwerkingsverband beter te gaan 
doen? Of bent u ontmoedigd, vraagt u zich af hoe en waar te beginnen. Beide reacties 
kunnen we ons voorstellen. En in beide gevallen gaat dit hoofdstuk u helpen. Alle 152 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn uniek en hebben hun eigen formats 
en vormen voor planvorming, monitoring en verantwoording. Verwacht geen formats of 
blauwdrukken daarvoor in dit hoofdstuk. Vele vormen zijn bruikbaar. Verwacht in dit 
hoofdstuk ook geen theoretische bespiegelingen over kwaliteitsbeleid. Daar zijn andere 
uitstekende bronnen voor (zie paragraaf 3.6).

Het gaat in dit hoofdstuk over praktische tips om datgene wat u doet beter, bewuster en 
doelgerichter te doen. Wij rubriceren onze tips rond de fasen van de PDCA-cyclus:
•  Doelen stellen
•  Activiteiten formuleren
•  Middelen inzetten
•  Monitoren met behulp van data
•  Verantwoorden
•  Risico’s in kaart brengen

4.2 DOELEN STELLEN

De doelen die uw samenwerkingsverband nastreeft zijn, minstens voor een deel, 
gebaseerd op de landelijke doelen van passend onderwijs. Daarom staan we aan het 
begin van deze paragraaf eerst daar bij stil. Daarna gaan we in op uw eigen doelen.

4.2.1 Landelijke doelen
Een gehoord kritiekpunt is dat voor een grote stelselwijziging als passend onderwijs 
vooraf slechts in beperkte mate concrete doelen werden geformuleerd. In de 13e 
voortgangrapportage passend onderwijs lijkt de minister zich deze kritiek aan te trekken 
en zet hij de landelijke doelen van passend onderwijs op een rij. Daarbij maakt hij 
onderscheid tussen de vóór de ingangsdatum (augustus 2014) geformuleerde doelen en 
doelen die sindsdien al werkende zijn geformuleerd. De minister spreekt over ‘effecten 
c.q. indicatoren’ die centraal moeten staan in de landelijke evaluatie in 2020. We 
noemden ze al in paragraaf 2.5 en herhalen ze hier:

Doelen geformuleerd voorafgaand aan de ingangsdatum van passend onderwijs:
1.  Leerlingen krijgen geen label meer; 
2.  Het is voor ouders duidelijker, wat scholen kunnen bieden en ze hoeven niet meer te 

shoppen; 
3.  Leerlingen en ouders worden sneller en efficiënter geholpen; 
4.  Leerlingen krijgen ondersteuning, die past bij hun behoeften en talenten, er is sprake 
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van meer differentiatie en maatwerk; 
5.  Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt. In het kader van het Thuiszitterspact 

is het streven, dat sprake is van 0 thuiszitters, die niet binnen 3 maanden een 
passend aanbod hebben gehad;

6.  Scholen – vooral reguliere – ervaren minder administratieve lasten, doordat niet voor 
elke leerling financiering hoeft te worden geregeld;

7.  Op het niveau van het stelsel zijn de kosten niet verder gestegen en worden de 
middelen doelmatig besteed.

Doelen gaandeweg geformuleerd of geëxpliciteerd:
8.  Het aanbod aan onderwijsondersteuning is verbreed en elke regio heeft een meer 

dekkend aanbod, ook aan initiatieven op de rand van speciaal onderwijs en zorg; 
9.  Reguliere scholen onderling en reguliere en speciale scholen hebben veel meer dan 

voorheen contact met elkaar, werken meer met elkaar samen en benutten elkaars 
expertise vaker bij het organiseren van de ondersteuning voor leerlingen;

10.  Regio’s die voorheen veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, zullen, als 
gevolg van de verevening, meer leerlingen in het regulier onderwijs ondersteunen;

11.  Ouders die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op vrijstelling van de 
leerplicht van hun kind (5 onder a) proberen vaker om toch met het onderwijs in 
gesprek te gaan voor een aanbod.

De doelstellingen die uw samenwerkingsverband zich stelt zullen (onder meer) ontleend 
zijn aan deze landelijke doelen. Opstellers van deze handreiking adviseren deze koppeling 
in de eigen documenten van het samenwerkingsverband tastbaar te maken. Dat kan 
bijvoorbeeld door voor elk van de elf doelen duidelijk te maken via welke concrete 
doelstellingen uw samenwerkingsverband daaraan werkt (of ze al bereikt heeft!).
 
Ook kan het behulpzaam zijn de elf landelijke doelen op een bepaalde manier te 
rubriceren. Daarvan geven we twee voorbeelden.

Rubricering van de doelen naar hun aard 

DOELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET PRIMAIR PROCES VAN HET 

SAMENWERKINGSVERBAND 
(ONDERSTEUNING REALISEREN, COÖRDINEREN, TOEKENNEN EN EVALUEREN)

•  Leerlingen krijgen geen label meer;
•  Leerlingen krijgen ondersteuning, die past bij hun behoeften en talenten, er is 

sprake van meer differentiatie en maatwerk;
•  Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt. In het kader van het 

Thuiszitterspact is het streven, dat sprake is van 0 thuiszitters, die niet binnen 3 
maanden een passend aanbod hebben gehad;

•  Het aanbod aan onderwijsondersteuning is verbreed en elke regio heeft een meer 
dekkend aanbod, ook aan initiatieven op de rand van speciaal onderwijs en zorg;

•  Regio’s die voorheen veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, 
zullen, als gevolg van de verevening, meer leerlingen in het regulier onderwijs 
ondersteunen;

•  Ouders die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op vrijstelling van de 
leerplicht van hun kind (5 onder a) proberen vaker om toch met het onderwijs in 
gesprek te gaan voor een aanbod.
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DOELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE INZET VAN DE MIDDELEN

Op het niveau van het stelsel zijn de kosten niet verder gestegen en worden de 
middelen doelmatig besteed.

DOELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE ORGANISATIE 

VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND

•  Het is voor ouders duidelijker, wat scholen kunnen bieden en ze hoeven niet meer 
te shoppen;

•  Leerlingen en ouders worden sneller en efficiënter geholpen;
•  Scholen – vooral reguliere – ervaren minder administratieve lasten, doordat niet 

voor elke leerling financiering hoeft te worden geregeld;

DOELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE ONDERLINGE SAMENWERKING

Reguliere scholen onderling en reguliere en speciale scholen hebben veel meer dan 
voorheen contact met elkaar, werken meer met elkaar samen en benutten elkaars 
expertise vaker bij het organiseren van de ondersteuning voor leerlingen.

Een andere vorm van rubricering van doelen van passend onderwijs is deze:
•  Doelen gericht op leerlingen en ouders
•  Doelen gericht op scholen en schoolbesturen
•  Doelen gericht op het samenwerkingsverband/de regio
•  Doelen vanuit de overheid

4.2.2 Regionale, eigen doelen
Samenwerkingsverbanden ontlenen hun doelstellingen aan:
•  de landelijke doelen van passend onderwijs,
•  regionale doelen van passend onderwijs,
•  niet wettelijke taken die het samenwerkingsverband in opdracht van de aangesloten 

schoolbesturen, of anderen – bijvoorbeeld de gemeente(n) – uitvoert.
Doelen sluiten aan op, passen bij de missie en visie van het samenwerkingsverband.

Belangrijk is dat de doelen onder meer gericht zijn op de wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband, zoals beschreven in de wpo, wvo en de wec. De opstellers van 
deze handreiking zijn in dit opzicht geen voorstander van de stelling ‘passend onderwijs 
is goed onderwijs’. Ze verzetten zich tegen wat wel genoemd wordt ‘het kruipend 
concept’. Het samenwerkingsverband gaat niet over het héle primair proces in élke 
school! Het samenwerkingsverband heeft als hoofdtaak te faciliteren en te monitoren dat 
de 10 of 15 procent leerlingen in de regio die extra ondersteuning nodig hebben dit op 
de beste manier ontvangen.

Naast doelen die ontleend zijn aan de wettelijke taken kan een samenwerkingsverbanden 
ook doelen aan andere bronnen ontlenen of zelf formuleren. Zo’n andere bron is het 
Referentiekader passend onderwijs. Hieruit is het begrip basisondersteuning afkomstig, 
dat komt niet voor in de wet. 
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Bij het formuleren van uw doelstellingen is het belangrijk te beseffen dat goed 
geformuleerde doelstellingen betrekking hebben op een verandering die u wilt 
bewerkstelligen (in de vormgeving of) de resultaten van de (extra) ondersteuning, 
in de inzet van de middelen, in de organisatie van interne processen of in de 
samenwerking. Dit luistert nauw. Het laten dalen van het deelnamepercentage so3 is 
geen doel. Het ontwikkelen van bepaalde expertise op een aantal scholen wel. En een 
samenwerkingsverband kan ook als doel hebben meer inclusief te gaan werken, dus meer 
leerlingen met ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs te hebben en te houden. 
Dat is dan een niet aan de wet ontleend doel. Een resultaat van gericht beleid (bijvoorbeeld 
professionalisering) kan dan zijn dat inderdaad het deelnamepercentage so daalt.

Belangrijk is dat doelstellingen concreet worden in termen van beoogde resultaten. 
Gebeurt dit niet, dan loopt u in de fase van de monitoring vast. Hoe gaat u bepalen 
of het beoogde resultaat gerealiseerd wordt? Niet alleen het formuleren van uw 
doelstellingen is dus belangrijk, maar ook het bepalen van de wijze waarop u gaat 
vaststellen of de doelstellingen geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden. 

4.3 ACTIVITEITEN ONTPLOOIEN

Samenwerkingsverbanden realiseren hun doelstellingen door juist díé activiteiten plaats 
te laten vinden (te bekostigen) waarvan verwacht wordt dat ze maximaal bijdragen aan 
het realiseren van één of meer (sub)doelstellingen. Dingen doen omdat ‘we ze altijd al 
deden’, ‘er werkgelegenheid op het spel staat als we er mee stoppen’ etc. is ongewenst.

Samenwerkingsverbanden kunnen hun middelen op drie manieren inzetten: 
•  Ongericht: Geen idee wat werkt en wat niet.
•  Doelgericht: Er is een idee over wat werkt en wat niet werkt.
•  Doelmatig: Er zijn feiten, bewijzen beschikbaar over wat werkt en wat niet werkt.

Als synoniem voor doelgericht wordt wel gebruik ‘merkbaar’, voor doelmatig ‘meetbaar’. 
Bepaalde beoogde resultaten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn 
mogelijk moeilijk meetbaar, maar veelal wel merkbaar. Data zijn meetbaar. Een 
opgetekend succesverhaal is een voorbeeld van merkbaar. 

4.4 MIDDELEN INZETTEN

Het ontplooien van activiteiten gaat met de inzet van middelen gepaard. Met middelen 
inzetten wordt meestal het toekennen van budgetten bedoeld . Daarover gaat het onder 
meer in deze paragraaf. Maar ook bij de inzet van menskracht (formatie) kunnen keuzes 
gemaakt worden. Dat krijgt vaak minder aandacht. En daarom staan we er in deze 
paragraaf ook nadrukkelijk bij stil.

3.  Met so wordt bedoeld: so, vso en sbo.
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4.4.1 Middelen - geld  
In onderwijsland is het gebruikelijk de uitgaven in een begroting te rubriceren in de 
categorieën personele lasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten. In 
een samenwerkingsverband passend onderwijs leidt dit niet tot een betekenisvolle 
begroting, die duidelijk maakt welke beleidskeuzes worden gemaakt. Daarom adviseert 
het Steunpunt Passend Onderwijs de samenwerkingsverbanden al sinds 2014 om te 
werken met een programmatische begroting. In een dergelijke begroting worden de 
uitgaven gepresenteerd in de vorm van programma’s (activiteiten). Zo ontstaat een 
transparante koppeling tussen de doelstellingen, de activiteiten die worden ontplooid om 
de doelstellingen te realiseren en de met de activiteiten gemoeide kosten. 

4.4.2 Middelen - menskracht
Activiteiten dragen maximaal bij aan de realisatie van de beoogde doelen als de inzet 
van medewerkers (formatie) focus kent. We illustreren dit met een praktijkvoorbeeld, 
waarin dit niet goed ging. Een samenwerkingsverband heeft als doelstelling de 
competenties van leraren, onderwijsassistenten en andere medewerkers in de school de 
vergroten, zodat de school voor meer leerlingen een passende plek kan zijn. Vanuit het 
samenwerkingsverband zijn ambulant begeleiders actief. Zij blijken hun energie vooral te 
stoppen in het begeleiden van individuele leerlingen. Desgevraagd blijken zij de centrale 
doelstelling van het samenwerkingsverband niet te kennen en vooral te werken zoals ze 
altijd al deden. In een dergelijke situatie gaat het niet om extra geld dat ingezet moet 
worden om een doelstelling te bereiken, maar om focus in de inzet van de menskracht. 
Mogelijk kan met minder geld meer bereikt worden.

4.5 MONITORING

Via monitoring houden we de vinger aan de pols met betrekking tot de voortgang van de 
beoogde resultaten. Veel samenwerkingsverbanden zijn, zo’n vijf jaar na hun start, juist 
op dit punt zoekende. Daarom besteden we er in deze handreiking uitvoerig aandacht 
aan.

In een poging gerealiseerde resultaten te kwantificeren zetten veel 
samenwerkingsverbanden alle beschikbare data op een rij: uit de websites en de 
Kijkglazen van DUO, uit het Dashboard passend onderwijs en uit eigen bronnen. Om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat uit al die data eigenlijk geen conclusies 
getrokken kunnen worden met betrekking tot de resultaten van het gevoerde beleid. 
Het verzamelen van kwantitatieve data moet dan ook niet gebeuren vanuit ‘wat is 
er beschikbaar?’, maar vanuit ‘wat willen en moeten we weten?’. En dit laatste weer 
gekoppeld aan de vraag: wat moet inzichtelijk zijn om te kunnen beoordelen of de doelen 
ook zijn behaald? Of daarbij gebruik gemaakt kan worden van landelijke datasets zal elk 
samenwerkingsverband moeten onderzoeken. 

Dat vergt een investering. Het analyseren, bewerken en combineren van data(bestanden) 
van bijvoorbeeld DUO en het Dashboard passend onderwijs vraagt om specialistische 
kennis. Nog lang niet elk samenwerkingsverband heeft die in huis. En dat is wel de 
moeite waard. Want ook al blijkt in de volgende alinea dat bijvoorbeeld het Dashboard 
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passend onderwijs niet alle gevraagde informatie biedt, er is wel een schat aan informatie 
aanwezig. De meeste samenwerkingsverbanden benutten deze schat nog onvoldoende.

Eigen data die samenwerkingsverbanden verzamelen hebben vaak betrekking op 
processen en momenten: hoeveel tlv’s zijn er afgegeven, wanneer ontvangen de 
adviseurs passend onderwijs de meeste vragen. De ervaring leert dat (beleids)informatie 
over de resultaten van passend onderwijs vaak betrekking heeft op wat wij noemen 
leerlingloopbanen. Bijvoorbeeld: bij hoeveel leerlingen met één of meer arrangementen 
is later alsnog sprake van een plaatsing op het sbo of so? En waarderen we dit dan als 
positief of als negatief? Dit soort informatie vindt het samenwerkingsverband niet in 
landelijke databases. Overigens is deze informatie vooral relevant als informatie voor 
beleidsevaluatie. Voor een individueel kind kan elke specifieke schoolloopbaan overigens 
wel de juiste zijn.

Belangrijk is dat het verzamelen van data zo veel mogelijk werkenderwijs gebeurt: tijdens 
het proces van ondersteuning worden, als onderdeel van het werkproces, gegevens 
vastgelegd. Medewerkers van scholen en het samenwerkingsverband en ouders worden 
niet achteraf bevraagd met vragenlijstjes en dergelijke. 

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. 
We onderscheiden de monitoring van kwantitatieve gegevens en van kwalitatieve 
gegevens. Daarvan bestaan vele vormen. De leden van de groep die de totstandkoming 
van deze handreiking begeleidden benutten onder meer:
•  Collegiale visitatie
•  Maandelijks monitor afnemen bij scholen en gemeenten
•  Schoolbezoeken
•  Zelfevaluaties
•  Verslaglegging in groeiformulier
•  Evaluatie door traject-begeleiders (proces van arrangeren)
•  Jaarlijkse monitor jeugdbeleid
•  SWV Monitor
•  Rapportages conform P&C-cyclus
•  Jaarlijks gesprek (op deelregio niveau)
•  Beoordelingen door coördinator samenwerkingsverband 

4.6  VERANTWOORDING

Verantwoorden is het onderwerp waarover vorig jaar al meerdere publicaties zijn 
verschenen. We vatten ze in deze paragraaf voor u samen. 
 
Verantwoorden moet een intrinsieke behoefte van het samenwerkingsverband zijn. Een 
externe verplichting moet niet de voornaamste drive zijn. Over verantwoorden zijn op 
initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in 2018 twee interessante publicaties 
verschenen.
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Begin 2018 verscheen de notitie ‘Handreiking voor monitoring en verantwoording door 
en binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs’viii. De handreiking stelt voor dat 
samenwerkingsverbanden werken vanuit drie uitgangspunten:
•  Het samenwerkingsverband legt verantwoording af over alle middelen die het tot haar 

beschikking heeft in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten.
•  Schoolbesturen zijn zich bewust van de verschillende rollen die zij binnen het 

samenwerkingsverband hebben en handhaven hun rolzuiverheid.
•  Iedereen die middelen besteedt legt verantwoording af, hierbij wordt rekening 

gehouden met regionale verschillen.

Najaar 2018 verscheen de bundel ‘Verrassend Passend Verantwoorden’x. De bundel 
bevat zes praktijkvoorbeelden over goede, verrassende verantwoording. De bundel 
sluit af met drie kernpunten voor goede verantwoording in de tweede fase van passend 
onderwijs:
1.  Verantwoorden: vooral aan elkaar! In plaats van (alleen maar) verantwoording 

af te leggen aan de directeur van het samenwerkingsverband, kiezen 
samenwerkingsverbanden voor onderlinge verantwoording tussen scholen en 
bestuurders op basis van monitor- en evaluatiegegevens. Hiermee is er sprake van 
onderling leren (in primair proces en management) en kan men elkaar ergens op 
aanspreken als dat nodig is. Verantwoorden is niet controleren. Verantwoorden 
is analyseren, bevragen, leren en stimuleren. Dit stelt scholen, de professionals 
die daar werkzaam zijn, in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daar begint 
verantwoorden mee. 

2.  Relevante data zijn beschikbaar en worden benut. Samenwerkingsverbanden die 
onderling verantwoorden, doen dit op basis van eenduidige datasets die over elke 
school beschikbaar zijn. Deze data verzamelen is geen doel op zich, maar de data 
dienen als bron om het goede gesprek met elkaar te voeren. Hierbij zijn vooral 
gegevens over schoolloopbanen van leerlingen interessant. Het verzamelen van data 
gebeurt zo veel mogelijk werkenderwijs: tijdens het proces van ondersteuning worden, 
als onderdeel van het werkproces, gegevens vastgelegd. 

3.  Goede verantwoording begint met scherpe plannen. Betekenisvolle verantwoording 
is altijd gebaseerd op concrete plannen: tastbare doelen en meetbare beoogde 
resultaten. Vooraf is bepaald wie welke beoogde en bereikte resultaten gaat 
verantwoorden en hoe. Ook dit biedt handvatten om met elkaar in gesprek te 
gaan. Cyclisch werken, bijgestuurd op basis van wat wel en niet werkt, verhoogt de 
kwaliteit.
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5 AAN DE SLAG

De opstellers van deze handreiking hopen u te inspireren werk te maken van een betere beleidscyclus.  
Een betere beleidscyclus leidt tot meer zicht op gewenste activiteiten en beoogde resultaten. En als het 
goed is tot betere resultaten. U kunt op basis van de handreiking enkele verbeterpunten voor uw eigen 
cyclus benoemen en deze in praktijk gaan brengen.
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6 VERWIJZINGEN 
In de handleiding wordt doorverwezen naar onderstaande websites.
i  https://www.vensters.nl/dashboard-passend-onderwijs

ii  https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten/rapporten/2017/05/17/

resultaten-verantwoordingsonderzoek-2016-bij-het-ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

iii  https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/12/03/

zicht-op-de-besteding-van-de-middelen-voor-passend-onderwijs

iv  https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2018/07/04/

inzicht-in-en-verantwoording-van-onderwijsgelden

v  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/

kamerstukken/2019/06/19/kamerbrief-over-voortgang-en-evaluatie-passend-onderwijs

vi  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/
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vii  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/kwaliteitszorg-in-samenwerkingsverbanden/ 

viii  http://www.gerdavandijk.nl/wp-content/uploads/2015/12/Organisaties-als-levende-systemen.pdf

ix  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/Handreiking-voor-monitoring-en-

verantwoording.pdf

x  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/special-verrassend-passend-verantwoording/
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