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COMBINATIE ONDERWIJS – JEUGD MIDDELEN

3. 
PROEFTUIN UTRECHT: 

SAMENWERKEN 

OM HET EENVOUDIGER
TE MAKEN

In de proeftuin ‘Onderwijszorgarrangementen 
Utrecht’ slaan de gemeente Utrecht, de 
samenwerkingsverbanden Utrecht PO en Sterk VO 
en buurtteamorganisatie Lokalis de handen ineen 
om zorg in onderwijstijd op een eenvoudige en 
effectieve manier vorm te geven en te financieren. 
Visie en pragmatisch handelen gaan in deze 
proeftuin hand in hand, zo blijkt uit een gesprek 
met Wytse de Jong, Harriët Smit en Suzanne van 
Wakeren, respectievelijk beleidsmedewerker 
bij de gemeente Utrecht, programmamanager 
passend onderwijs bij samenwerkingsverband 
Sterk VO en beleidsmedewerker onderwijs bij 
samenwerkingsverband Utrecht PO.

De proeftuin speelt zich af op twee zml-scholen 
(so en vso) in Utrecht. Scholen met veel leerlingen 
die in de klas (veel) extra zorg nodig hebben. 
Die zorg moet onvoorwaardelijk en optimaal 
zijn, vinden de proeftuinpartners, want is dat 
niet het geval, dan kunnen deze leerlingen zich 
niet optimaal ontwikkelen en bestaat het risico 
dat ze thuis komen te zitten. “De proeftuin 
is gericht op eenvoud en effectiviteit voor 
leerlingen, ouders en school. We zijn vanuit de 
inhoud, visie, gaan kijken hoe we dat het beste 
kunnen bewerkstelligen”, aldus de Jong.

OMSLACHTIGE REGELGEVING

Dat de huidige regelgeving voor zorg in 
onderwijstijd zowel voor kinderen, ouders 

als scholen veel knelpunten met zich 
meebrengt – verschillende wetten, meerdere 
geldstromen, bureaucratie, regeldruk, veel 
verschillende zorgverleners in de school – was 
in Utrecht aanleiding om op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om dit te vereenvoudigen. “We 
willen dat kinderen, ouders en scholen zo 
weinig mogelijk last hebben van die omslachtige 
regelgeving”, zegt Smit. “En we zien het als 
onze taak om daarvoor alles te doen wat in ons 
vermogen ligt. Daarom zijn we drie jaar geleden 
met deze proeftuin begonnen. We richten ons 
daarin op de meeste complexe doelgroep, omdat 
juist die kinderen en ouders te maken hebben 
met verschillende wetten en schurende stelsels.”

De gekozen constructie is even eenvoudig als 
effectief: in plaats van individuele beschikkingen 
die door verschillende zorgaanbieders in 
de school worden uitgevoerd, financiert de 
gemeente per school 2 fte. Zo is er een beperkt 
aantal vaste hulpverleners in de school 
aanwezig, die alle extra zorg uitvoeren. In 
plaats van individuele afspraken met ouders te 
maken over de inzet van allerlei verschillende 
zorgaanbieders, biedt de school zo een 
collectieve voorziening waarmee permanent 
zorg in onderwijstijd is gegarandeerd.

Daar komt bij dat de gemeente per januari 
2020 met twee vaste zorgaanbieders 
gaat werken, vertelt de Jong. “We hebben 
daarvoor een dialooggerichte aanbesteding 
georganiseerd, waar ook het onderwijs nauw 
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bij was betrokken. Inmiddels is duidelijk met 
welke twee aanbieders we gaan werken.”
 

GEEN GESTEGGEL

De omvang van 2 fte is bepaald op basis van 
gesprekken met de scholen. “We hadden ook alle 
beschikkingen bij elkaar kunnen optellen”, zegt 
Smit, “maar we kozen voor de pragmatische weg: 
we hebben aan de scholen gevraagd hoeveel 
ze op basis van hun gegevens, ervaringen en 
realiteitszin nodig hebben om de benodigde zorg 
goed en gegarandeerd te kunnen uitvoeren. Daar 
is die 2 fte op gebaseerd. Daarnaast zorgen wij 
als samenwerkingsverbanden natuurlijk voor de 
middelen voor onderwijsondersteuning. En het 
mooie is: er is vrijwel nooit gesteggel over wie wat 
betaalt.”

Volgens de gesprekspartners heeft dat 
vooral te maken met het feit dat gemeente en 
samenwerkingsverbanden al vanaf de start van 
passend onderwijs – als pilotregio eigenlijk 
al eerder – met elkaar optrekken vanuit een 
gedeelde visie. “Voorop staat dat ieder kind 
naar vermogen onderwijs moet kunnen volgen”, 
zegt Van Wakeren. “Dat klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat vereist samenwerking, afstemming en 
soms creatieve of dure oplossingen. Als een kind 
bijvoorbeeld maar één uur naar school gaat, hoe 
regelen we dan het vervoer? Uitgangspunt is 
dat we samen altijd tot een oplossing komen.”

Een andere pragmatische keuze is het besluit om 
niet ingewikkeld te doen over de gemeentegrenzen 
en de grenzen van de samenwerkingsverbanden. 
Heel wat kinderen komen immers uit andere 
gemeenten/regio’s, en andersom zijn er Utrechtse 
kinderen die in een andere gemeente/regio naar 
school gaan. Smit: “De pilot is erop gericht om 
het eenvoudiger te maken, dus moeten we elkaar 
dan over en weer rekeningen gaan sturen? We 
gaan er vooralsnog van uit dat het ongeveer in 
evenwicht is. Dat is echter nog geen gladgestreken 
plaatje, ook omdat samenwerkingsverbanden 
om allerlei redenen verschillend omgaan 
met het toekennen van zorgzwaarte.”

OORMERKEN

Een oplossing moet nog worden gevonden voor 
de kinderen die onder de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) vallen. Omdat er voor zorg in onderwijstijd 
geen WLZ-indicatie is, moeten scholen aan 
ouders vragen om hiervoor een deel van hun 
budget af te staan. Ongewenst, vinden ze 
in Utrecht. “Daarmee stel je ouders soms 
voor hele lastige keuzes”, zegt Van Wakeren. 
“Bovendien wil je dit soort gesprekken als school 
eigenlijk niet met ouders hoeven voeren.”

In het kader van de proeftuin hebben de 
Utrechtse partners er bij het ministerie onder 
andere voor gepleit om een deel van de WLZ-
indicatie te oormerken voor zorg in onderwijstijd. 
Ouders, school en zorgaanbieder kunnen dan 
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gezamenlijk afspraken maken over de inzet van 
deze middelen. Uit de laatste Kamerbrief van de 
ministers van OCW en VWS (15-2-2019) blijkt dat 
er op dat niveau in ieder geval bereidheid is om 
oplossingen te zoeken voor de WLZ-kinderen.

ANDERS EVALUEREN

Vooralsnog horen de partners positieve geluiden 
van betrokkenen – scholen, ouders, zorgverleners 
– en hebben zij de ambitie om de werkwijze uit te 
breiden. Om beter zicht te krijgen op de effecten 
van de inspanningen, gebruikt de gemeente 
een methodiek die is gebaseerd op het model 
van Robert Simons2. Een andere manier van 
evalueren en beoordelen dan voorheen, vertelt 
de Jong. “In plaats van alleen harde cijfers en 
meetbare opbrengsten, worden alle aspecten 
van de inzet en de samenwerking in kaart 
gebracht en doordacht op de bedoeling. We 
doen eigenlijk een soort 360 graden feedback 
met alle betrokkenen. Je onderkent hiermee dat 
er niet één partij of inspanning maatgevend is 
voor de opbrengst, maar dat het gaat om een 
gezamenlijk resultaat. Het is een brede manier 
van evalueren die best wat inspanning vergt, 
maar die een goed beeld geeft van de totale 
kwaliteit die we samen, met elkaar, leveren.”

TIPS

•  Prioriteit is dat ieder kind wordt 
geholpen. Wees daarbij creatief 
en durf ‘anders’ te denken.

•  Doe het samen én leer samen. Samen leren 
geeft veel inzicht en brengt de werelden 
van zorg en onderwijs dichter bij elkaar.

•  Werk aan integraliteit en streef ernaar 
dat dit zowel in het onderwijs als 
in de zorg tussen de oren zit.

MEER INFORMATIE

Wytse de Jong
wytse.de.jong@utrecht.nl 

Harriët Smit
h.smit@sterkvo.nl 

Suzanne van Wakeren
suzannevanwakeren@swvutrechtpo.nl

2.  Robert Simons ‘Levers of control’ (1994, Harvard Business Review Press).
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