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Voorwoord 
Deze meesterproef is geschreven als afronding van mijn Master of Educational Management aan de 

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement te Amsterdam. 

De vragen in dit onderzoek leefden bij mij toen ik werkzaam was als conrector op een school voor 

Voortgezet Onderwijs.  

Deze vragen werden bevestigd in het gesprek dat ik had met Gerrit van der Wende, de directeur van 

Samenwerkingsverband 30-09. Hij bracht me vervolgens in contact met schoolleiders in het 

samenwerkingsverband en beargumenteerde mede de keuze voor de deelnemende scholen. Ook gaf 

hij me toegang tot relevante velddocumenten. 

Een woord van dank richt ik daarom tot hem.  

Ook ben ik dank verschuldigd aan Jan Hendriks. Hij heeft me ruim een jaar van feedback voorzien, 

toewerkend naar voorliggend resultaat.   

Jan, het was een grote klus maar hij is geklaard. 

Dank je wel. 

 

Margret Koolen, Rosmalen 13 maart 2016  
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Managementsamenvatting 
In deze meesterproef wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de rol van 

onderwijsprofessionals bij de implementatie van Passend Onderwijs op een aantal Brabantse scholen 

voor voortgezet Onderwijs. Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 via de wet op Passend 

Onderwijs geregeld. Het onderzoek vond plaats ongeveer een jaar na deze datum. Het doel van de 

studie was om schoolleiders te laten zien ‘hoe’ zij het beste kunnen inspelen op het meewerken van 

docenten als het gaat om onderwijsvernieuwing. Tegelijk kunnen aan de hand van de gesprekken 

met verschillende sleutelfiguren binnen de scholen voorzichtige adviezen richting het 

samenwerkingsverband gegeven worden. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Welke rol spelen 

onderwijsprofessionals in het samenwerken in Samenwerkingsverband 30-09 na de invoering van 

Passend Onderwijs, welke factoren zijn daarop van invloed en wat draagt hun participatie bij?”        

Voor aanvang van het onderzoek is er een conceptueel kader ontwikkeld waarbij enerzijds ´van 

binnenuit’ naar scholen wordt gekeken en anderzijds van ‘buitenaf’. Voor het ‘van binnenuit’ 

perspectief  is gebruik gemaakt van Owston. Hij onderzocht succesfactoren voor ICT-ondersteunde 

onderwijsvernieuwing in een internationale studie van 59 scholen. Voor het ‘van buitenaf’ 

perspectief is gebruik gemaakt van onderzoek dat Van Delden deed in Nederlandse 

samenwerkingsverbanden binnen de publieke sector.   

Er zijn interviews gehouden met docenten, zorgcoördinatoren, onderwijsondersteuners en 

schoolleiders op drie scholen. De keuze voor de scholen is gebaseerd op overeenkomsten (scholen 

voor Voortgezet Onderwijs) en verschillen (regio, signatuur en grootte). 

Uit het onderzoek blijkt dat docenten, willen zij steun verlenen aan deze onderwijsinnovatie, 

behoefte hebben aan 4 essentiële randvoorwaarden: deskundigheid, steun van de schoolleider, 

waardering bij leerlingen en merkbare meerwaarde van de innovatie. Het uiteindelijke resultaat, een 

duurzame verandering, kan niet zonder ‘docentensteun’ plaatsvinden.  

‘Van buitenaf’ spelen drie krachten een rol  in het samenwerkingsverband. Deze krachten zijn de 

intentiekracht (van besturen), de actiekracht (van de uitvoerders) en de verbindingskracht (van 

leidinggevenden). Dit onderzoek wees uit dat de actiekracht de belangrijkste kracht is voor een 

duurzaam resultaat bij onderwijsinnovatie zoals Passend Onderwijs. 

Gaandeweg het onderzoek werd zo aangetoond dat de ´van binnenuit’ en ´van buitenaf’ theorie 

complementair zijn aan elkaar. Enerzijds is docentensteun van binnenuit essentieel voor deze 

onderwijsvernieuwing, anderzijds is het ook de grootste en bepalende kracht binnen het 

samenwerkingsverband. 

De rol die onderwijsprofessionals spelen bij Passend Onderwijs, is daarom van belang. Dit onderzoek 

reikt handvatten aan voor schoolleiders en het samenwerkingsverband om deze 

onderwijsprofessionals te motiveren en te mobiliseren.  
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1 Inleiding  
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 wordt de ondersteuning aan leerlingen 

binnen het onderwijs anders georganiseerd. Het belangrijkste doel van Passend Onderwijs is om 

leerlingen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs te bieden. Het betreft een 

stelselwijziging waarin de samenwerking tussen diverse soorten onderwijs, maar ook tussen 

onderwijs, jeugdzorg en gemeenten een belangrijke rol krijgt (Programmering Evaluatie Passend 

Onderwijs, 2014). Tegelijk is binnen het sociale domein van de gemeenten recent ook veel veranderd. 

Landelijk zijn er vier wetten in werking getreden: de participatiewet, de wet langdurige zorg, de wet 

maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet. De nieuwe Jeugdwet is op 1 januari 2015 

van kracht geworden en wordt ook aangeduid als ‘transitie Jeugdzorg’. De combinatie van de wet op 

Passend Onderwijs en de veranderende Jeugdwet heeft grote gevolgen voor zowel de leerlingen en 

ouders als hun ondersteuning (De verbinding Passend Onderwijs en zorg voor Jeugd, 2013). Maar ook het 

gehele stelsel dat ondersteuning uitvoert en toewijst staat voor een grote uitdaging. Onder meer 

moet er voortdurende afstemming plaatsvinden tussen verschillende partijen en gekeken worden 

naar waar verbetering mogelijk is. Jeugdzorg en onderwijs zijn onderwerpen met een lange 

geschiedenis (De Ontkokering voorbij, 2008). In dit onderzoek werd gekeken naar factoren die een rol 

spelen bij de bereidheid bij docenten op scholen in Noord Brabant om mee te werken aan 

onderwijsvernieuwing op het terrein van Passend Onderwijs. 

1.1 Aanleiding 
Passend Onderwijs wordt gezien als een nieuwe vorm van samenwerking op alle lagen binnen 

scholen, gemeenten en jeugdzorg. Binnen hiervoor gevormde regionale samenwerkingsverbanden of 

‘speelvelden’ (Hendriks, Grobbe & Lap, 2005). worden de verschillende domeinen met elkaar 

verbonden en er worden plannen gemaakt om effectiever, sneller en preventievere ondersteuning te 

bieden (Kwaliteit ZAT! Handreiking voor zorg- en advies teams, 2010). Deze samenwerking moet ten 

goede komen aan jeugdigen en de plek die zij ervaren in onderwijs en jeugdzorg.   

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij signalering en doorgeleiding van problemen rondom 

leerlingen, die in het gewone leven niet opgelost kunnen worden.  Onder het ‘gewone leven’ wordt 

de thuissituatie van de leerling verstaan tezamen met de school. Ook het daadwerkelijk aanbieden  

van operationele ondersteuning wordt een belangrijke taak van scholen. Per school en per 

samenwerkingsverband (SWV) wordt het basisondersteuningsprofiel bepaald (Onderwijs-

zorgarrangementen, 2014). Scholen geven hiermee aan welke voorzieningen zijn getroffen voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Naast de geldende toezichtkaders voor scholen is 

voor samenwerkingsverbanden het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs van toepassing. 

(Toezichtkader 2013, integraal toezicht op samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet 

onderwijs, 2013). 

Scholen: besturen, docenten en schoolleiders zullen daarom ‘anders’ naast hun reguliere taken 

moeten gaan samenwerken met ketenpartners om aan de uitvoering van deze onderwijs-en 

zorgplicht te voldoen.  Dit onderzoek zal zich richten op de sleutelrol die docenten kunnen spelen in 

de nieuwe vorm van samenwerken.  

1.2  Context  
In dit onderzoek werd Samenwerkingsverband 30-09 als onderzoeksveld gekozen. Dit SWV strekt zich 

uit over vijf gemeenten wat maakt dat het SWV zijn ondersteuningsplannen met deze vijf gemeenten 
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dient af te stemmen. Binnen het samenwerkingsverband vallen zes schoolbesturen, tien scholen 

waarvan zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Deze laatsten stonden in dit onderzoek centraal. 

Vier scholen zijn gevestigd in de gemeente Waalwijk, één in de gemeente Heusden, één in Loon op 

Zand en één in Aalburg.  

Niet alleen in het samenwerkingsverbanden bestaan verschillen. Ook binnen de verschillende 

gemeenten in het werkgebied zijn er grote variaties met betrekking tot hun overleg met de scholen. 

Tevens zijn er grote verschillen in de wijze waarop scholen hun interne zorgstructuur hebben 

opgebouwd. De introductie van Passend Onderwijs en de wijzigingen op het gebied van 

ondersteuningsvragen voor leerlingen, vragen veel inspanning van alle partijen in de keten maar 

zeker ook van de schoolleiding en docenten. Het maken van ketenafspraken binnen het 

samenwerkingsverband is van belang voor zowel de leerlingen en hun ouders als voor de 

medewerkers. Als medewerkers op de hoogte zijn van elkaars taken  zal dit de samenwerking en 

daarmee de ondersteuning van leerlingen ten goede komen. Als ouders en leerlingen weten waar ze 

aan toe zijn en goede informatie krijgen toegespeeld, zal hun tevredenheid toenemen. 

1.3 Doel van het onderzoek 
Deze meesterproef wordt gebruikt om te  begrijpen waarom docenten willen meewerken aan 

innovaties zoals ‘Passend Onderwijs’ (en wat daarvan het resultaat is) zodat er aanbevelingen gedaan 

kunnen worden aan schoolleiders in zijn algemeenheid en aan het samenwerkingsverband in het 

bijzonder, ‘hoe zij docenten een optimale rol kunnen laten spelen bij deze innovatie binnen het 

onderwijs’. 

De ervaring leert dat bestuurlijke plannen vaak mooi en goed doordacht zijn maar dat de ‘menselijk 

maat’ uiteindelijk bepalend is voor het welslagen van een project. Juist op de werkvloer moet 

vertrouwen groeien dat de leerlingen voordeel hebben bij Passend Onderwijs, dat er ‘minder over de 

schutting wordt gegooid’ en dat bij wijze van spreken ‘op vrijdag 16:00 uur ook nog iemand van 

jeugdzorg bereikbaar is’. Als het waar is dat informatieachterstand de angst alleen maar vergroot dan 

zou het wel een kunnen betekenen dat het deelnemen aan het gesprek door professionals  

binnen een samenwerkingsverband helderheid en vertrouwen kan scheppen (Covey, 2008; 

Buitendijk, 2009). Omdat er binnen samenwerkingsverband 30-09 nog weinig zicht is op wat er in de 

scholen gebeurt na deze recente transitie (mondelinge mededeling Gerrit van der Wende, directeur 

Samenwerkingsverband op 21-04-2015), is besloten om in dit onderzoek na te gaan wat de stand van 

zaken is rond deze vernieuwing op een aantal scholen. Hierin wordt meegenomen hoe het met de 

informatievoorziening staat van en de rol die docenten hierin spelen.  
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 
Er is veel literatuur en onderzoek te vinden over de rol die door professionals vervuld wordt bij het 

realiseren van vernieuwing, in het onderwijs én daarbuiten (bijvoorbeeld: Lankveld & Volman, 2011; 

Meer van der J. & Schillemans, T. 2008). In dit onderzoek is ervoor gekozen om twee - elkaar 

aanvullende - invalshoeken te belichten, die voor de invoering van Passend Onderwijs allebei 

relevant lijken: 

 de rol die door professionals vervuld wordt, bezien vanuit de onderwijsorganisatie zelf. In dit ‘van 

binnenuit’ gezichtspunt gaat de aandacht uit naar factoren die docentensteun beïnvloeden bij  

onderwijsvernieuwing. In onderzoek naar onderwijsvernieuwing komt deze invalshoek vaak voor, 

doorgaans vanuit de ‘dubbele’ vraagstelling: a) wat heeft invloed op de rol die professionals 

spelen, en b) wat zijn de gevolgen van de rol die onderwijsprofessionals spelen. Als voorbeeld 

van deze ‘van binnenuit’-benadering is onderstaand een samenvattend onderzoek beschreven 

op basis van 59 evaluaties van en naar onderwijsvernieuwingen in scholen (Owston, 2006). 

 de rol die door professionals vervuld wordt, bezien vanuit de omgeving van de school. In dit ‘van 

buitenaf’-gezichtspunt gaat de aandacht doorgaans uit naar institutionele (‘macro’) context van 

vernieuwing, de rol die intermediërende instanties (bestuurlijk, interorganisatorisch, enz.) spelen 

en de doorvertaling van initiatieven naar professionele praktijken ‘op de werkvloer’ (Verbiest, 

2014). Als voorbeeld van deze ‘van buitenaf’-benadering is een onderzoek gekozen door Van 

Delden (2009), dat weliswaar niet over onderwijsvernieuwing gaat maar wel over de (typisch-

Nederlandse) bestuurlijke vernieuwingsaanpak die gevolgd werd bij de invoering van Passend 

Onderwijs   

2.2 Onderwijsvernieuwing ‘van binnenuit’ 
Op verscheidene scholen waar een duurzame innovatie tot stand kwam, werd door Owston gezocht 

naar een universele set van factoren die hierop van invloed waren. De definitie die Owston hanteert 

ten aanzien van ‘duurzame innovatie’ is de volgende: “Sustainability is operationally defined as the 

innovation having carried on for a period of more than 2 years without extra fiscal resources”. 
 

Owston deed hiervoor een vergelijkende internationale analyse en bestudeerde de resultaten van 59 

evaluaties van onderwijsvernieuwingen en ontdekte een terugkerend verband tussen succes (in de 

zin van duurzaamheid van de verandering) en factoren die daaraan bijdragen. Sommige factoren 

bleken ‘essentieel’, andere waren ´faciliterend aan de onderwijsvernieuwing’. Een sleutelvariabele in 

de gevonden samenhang bleek ‘steun van docenten’, door Owston omschreven als “zonder steun 

van docenten is een duurzame onderwijsinnovatie simpel niet mogelijk” (p.9).  De door Owston 

geconstateerde verbanden zijn in onderstaand schema samengevat. 
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Figuur 1 Theoretisch Kader ‘van binnenuit’. 

 

2.3 Onderwijsvernieuwing ‘van buitenaf’ 
Aanleiding voor Van Delden’s onderzoek was het beeld van stroperigheid en moeizame resultaten, 

dat vaak naar voren komt bij ketensamenwerking in de publieke sector (Van Delden, 2010, p. 5). 

Meestal wordt zulke samenwerking van overheidswege geïnitieerd om samenhang te versterken: 

voorbeelden zijn Veiligheidshuizen, Centra voor Jeugd en Gezin,  Brede School, enzovoort: ook 

Passend Onderwijs past in het rijtje. Maar de reputatie van die pogingen en wisselende resultaten 

roepen wel de vraag op hoe die samenwerking moet worden aangepakt om te leiden tot wat ervan 

verwacht wordt.  

Van Delden richtte zijn onderzoek op processen die zich afspelen in de samenwerkingspraktijk van 

bestuurders, managers en professionals in de sectoren veiligheid, zorg, onderwijs en werk en 

inkomen. Hij kwam tot de volgende conclusies over aanpak en condities die tot succesvolle 

samenwerking kunnen leiden:  

 elke partij moet doen waar hij goed in is: bestuurders zorgen al samenwerkend voor de 

intentiekracht, managers voor verbindingskracht en professionals voor actiekracht en praktische 

resultaten. 

 Het gaat uiteindelijk om dat laatste, maar om die actiekracht goed in te kunnen zetten moeten 

deze ‘drijvende krachten’ elkaar versterken en een ontwikkelingscyclus in het samenwerken tot 

stand brengen (figuur 2). 

 Vaak echter wordt die cyclus ergens onderbroken. Soms leidt een teveel aan ambitie ‘van boven’ 

tot afwachtende professionals en - dus - minder resultaten (p. 12). Of leidt het ontwijken van 

belangenkwesties tot onuitvoerbare opdrachten aan uitvoerders (p. 13). Een derde ‘faalkans’ is 

het ontstaan van eilandsamenwerking, waarin goedbedoelende professionals enthousiast met 

elkaar aan de slag gaan, maar die energie nooit verder komt dan dat omdat hun 

‘moederorganisaties’ die successen niet gebruiken om er breder van te ‘leren’ (p. 14). 



10 
 

 Succesvol samenwerken bouwt dus kracht op wanneer intenties, acties en verbinding op elkaar 

ingrijpen (p. 15). Omdat intentie- en verbindingskracht wel voorwaarden voor resultaten 

scheppen maar niet zélf tot resultaten leiden, moet zo’n aanpak exploratief en rond de 

actiekracht gestalte krijgen. Dat is anders, aldus Van Delden, dan de programmatische aanpak 

die vaak in overheidsplannen domineert: eerst doelen stellen, dan financiën, taken en budgetten 

regelen en hopen dat de praktijk vervolgens ‘volgt’ (p. 16). 

 

Voor het onderzoek levert Van Delden’s ketenanalyse een belangrijke conceptuele aanvulling op het 

eerder besproken beeld ‘van binnenuit’: ook hier staat de professional (docent) centraal, ditmaal 

echter in een ontwikkelingsdynamiek waarin ook bovenschoolse structuren een rol spelen en de 

verbinding die managers daarmee maken. Uit Van Delden’s analyse werd het concept meegenomen 

van de drie elkaar aanvullende krachten, die samen tot succes leiden: deze krachten zijn de 

intentiekracht, de verbindingskracht en de actiekracht. 

  

Figuur 2 Theoretisch kader ‘van buitenaf’. 

 

2.4 Slotparagraaf 
De onderzoeken van Owston en Van Delden geven een elkaar aanvullende kijk op de inbreng van 

professionals bij onderwijsvernieuwing. De binnen en buitenwereld worden als het ware met elkaar 

verbonden (Hendriks, J. &Grobbe F. 2015). Waar van Delden vanuit het ‘externe’ perspectief spreekt 

over de sleutelrol die professionals spelen bij het samenwerken, spreekt Owston over de interne 

factoren die ervoor zorgen dat de professional kan zorgen voor de duurzaamheid van deze innovatie. 

Beide onderzoeken spreken ook van effecten (Owston) of resultaat (Van Delden). Tezamen vormen 

beide studies het conceptuele kader voor het onderzoek. Enerzijds wordt naar de resultaten van 

Passend Onderwijs  in een school van ‘binnenuit’ gekeken en anderzijds wordt Passend Onderwijs als 

een samenwerkingsuitkomst van ‘buitenaf’ gezien.   
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3 Doel en vraagstelling  
Het doel van deze studie is zoals in het eerste hoofdstuk werd gesteld om te begrijpen waarom  

docenten willen meewerken aan innovaties zoals ‘Passend Onderwijs’ (en wat daarvan het resultaat 

is) zodat er aanbevelingen gedaan kunnen worden aan schoolleiders in zijn algemeenheid en aan het 

samenwerkingsverband in het bijzonder over hoe zij docenten een optimale rol kunnen laten spelen 

bij deze innovatie binnen het onderwijs.  

 

Naar aanleiding van de literatuurstudie werd de volgende vraagstelling geformuleerd:  

“Welke rol spelen onderwijsprofessionals in het samenwerken in Samenwerkingsverband 30-09  na 

invoering van Passend Onderwijs, welke factoren zijn daarop van invloed en wat draagt hun 

participatie bij?” 

De deelvragen zijn gerelateerd aan de afzonderlijke concepten uit de in hoofdstuk 2 beschreven 

studies:  

 (A) VRAGEN ‘van binnenuit’: 

1. In hoeverre hangt de steun van docenten voor ‘Passend Onderwijs’ samen met: 

a. de manier waarop deze vernieuwing aansluit bij hun professionele ontwikkeling? 

b. de waardering voor de vernieuwing bij leerlingen  

c. effecten die docenten zien sinds de invoering van ‘Passend Onderwijs’  

d. en de steun die de schoolleiding geeft aan hun ‘meedoen’ met de vernieuwing?  

 

2.  In hoeverre hangt de steun van docenten voor  ‘Passend Onderwijs’ samen met de (kans op) 

duurzaamheid van de vernieuwing? 

 

(B) VRAGEN ’van buitenaf’: 

3. In hoeverre hangt het resultaat van ‘Passend Onderwijs’ samen met: 

a.  de intenties en urgentie bij overheid en besturen’? 

b. het op gang komen van praktisch samenspel tussen docenten en andere ‘uitvoerend 

werkers’? 

c. ketenregie en management van samenwerking rondom ‘Passend Onderwijs’?  
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4 Methode 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek werd opgezet en welke onderzoeksstrategie 

werd gebruikt. Vervolgens komen de onderzoeksmethoden aanbod. Tevens wordt uitgelegd op welke 

manier de analyse plaatsvond. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een paragraaf gewijd aan de validiteit 

en betrouwbaarheid van het onderzoek en worden de sterke en zwakke kanten van het onderzoek 

belicht. 

 

4.1 Onderzoeksstrategie  
Binnen dit onderzoek wordt een explorerende en beschrijvende onderzoeksstrategie gevolgd (’t Hart, 

1996). Explorerend onderzoek is een onderzoeksstrategie die gebruikt wordt wanneer er nog weinig 

kennis en praktische oplossingen bestaan en er nog geen goede en volledige theorie voorhanden is 

om gedrag en kenmerken van objecten en subjecten in een onderzoekssituatie te verklaren (’t Hart, 

1996). Via het beschrijven van dit gedrag en deze kenmerken wordt het onderzoeksveld in kaart 

gebracht.  

In dit onderzoek werden sleutelfiguren op drie scholen benaderd, waardoor de scholen afzonderlijk 

elk hun ‘eigen onderzoekseenheid’ of casestudie vormden. Anderzijds werd het 

samenwerkingsverband, als geheel gezien, en dus als één casestudie en gekeken naar welke rol 

onderwijsprofessionals kunnen spelen als succesfactor in het samenwerken, na invoering van Passend 

Onderwijs. 

 

4.2 Procedure en fasering 
Voorafgaand aan dit onderzoek werd een korte voorstudie gedaan. Hiervoor werden een tweetal 

gesprekken gevoerd met Gerrit van de Wende (directeur samenwerkingsverband 30-09). Ook werden 

beleidsdocumenten van het samenwerkingsverband bestudeerd. Het lezen van deze 

velddocumenten was relevant om uitspraken van respondenten te kunnen duiden, 

besluitvormingsprocessen uit het verleden te reconstrueren en (waar nodig) actuele correspondentie 

over Passend Onderwijs te kunnen verhelderen (‘t Hart, 1996). 

 

Vervolgens werd via interviews met sleutelfiguren gezocht naar de ervaringen die zij hebben 

opgedaan met Passend Onderwijs, de rol die onderwijsprofessionals spelen in de realisatie daarvan 

en de factoren die daarop van invloed zijn.   

 

4.3 Onderzoeksgroep  
Het onderzoek vindt plaats in de regio ‘de Langstraat’, Samenwerkingsverband 30-09. Dit SWV strekt 

zich uit over vijf gemeenten ( Aalburg, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Woudrichem) en tien 

scholen. Binnen deze vijf gemeenten ressorteren de volgende acht reguliere scholen voor voortgezet 

onderwijs: 

 Dr. Mollercollege te Waalwijk, de Walewyc mavo te Waalwijk, het D’Oultremontcollege te 

Drunen, SGM De Overlaat, Van Haestrechtcollege te Kaatsheuvel en het Willem van Oranje 

College met twee scholen in Waalwijk en Wijk en Aalburg en Prinsentuin te Andel. (een groen 

VMBO) 

Daarnaast zijn de volgende twee scholen bij SWV 30-09 ondergebracht:  
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 Een internationale schakelklas van het Vakcollege Tilburg te Waalwijk en School voor 

Praktijkonderwijs te Waalwijk. 

De onderzoeksgroep was met vijf gemeenten en tien scholen groot en divers. Het paste niet binnen 

de scope van dit onderzoek om interviews op alle scholen te doen. Om een verantwoorde keuze voor 

scholen te maken werd dit besproken met de directeur van het SWV 30-09 die een jaar ervaring had 

met de samenwerking binnen SWV 30-09. De belangrijkste ‘grond’ voor de keuzes was enerzijds om 

een vergelijkbare groep van scholen te hebben binnen het Voortgezet Onderwijs. Tegelijk is binnen 

deze groep geprobeerd om zo veel mogelijk verschillen aan te wijzen. Er volgden 3 keuzes. 

 

 De eerste keuze betrof het excluderen van de internationale schakelklas en de school voor 

praktijkonderwijs. De leerlingen van beide scholen wijken sterk af van die van de overige 

scholen vanwege respectievelijk de korte verblijfsduur in Nederland met de daaruit 

voortvloeiende taalachterstand en de grotere zorgproblematiek op de school voor 

praktijkonderwijs. 

 De tweede keuze is gebaseerd op de verschillen in klantengegevens (reacties van ouders) 

binnen het samenwerkingsverband die leidden tot voordracht door de directeur van een 

aantal scholen. 

 De laatste keuze had te maken met de wens een mix van scholen te hebben: 

o de grootte van het voedingsgebied (alle gemeenten van het SWV of niet)  

o wel of geen LWOO leerlingen  

o de grootte van de school 

o het bestuur (er zitten in de gekozen scholen geen scholen met een zelfde bestuur) 

o signatuur. 

 

Deze keuzes leidden tot het meedoen aan dit onderzoek van drie scholen. In de hoofstukken die 

volgen zullen zij als school 1, 2 of 3 worden aangemerkt. 

 

4.4 Instrumentatie   

Om de onderzoeksvraag onderbouwd en betrouwbaar te kunnen beantwoorden worden de scholen 

vanuit meer gezichtspunten bestudeerd. Dit wordt ‘triangulatie genoemd (’t Hart 1996). Er zijn via 

interviews en documentstudie:  

 meerdere bronnen geraadpleegd. 

 data door verschillende personen aangeleverd. 

 

Interviews 

In elk van de gehouden interviews is de onderzoeksvraag in de volle breedte aan de orde gesteld, kort 

samengevat als: “wat heeft geïnterviewde op zijn school waargenomen van de rol die 

onderwijsprofessionals spelen na de invoering van Passend Onderwijs, wat was daarop van invloed 

en wat waren de gevolgen?”. Er werden hiervoor semigestructureerde interviews gehouden. 

Op de drie scholen werd gesproken met  docenten of onderwijsondersteuners,  zorgcoördinatoren en  

leidinggevenden. Door het kiezen van deze gesprekspartners werd de rol van de docent op 

verschillende manieren belicht. De interviews waren gestructureerd rondom de deelvragen uit 

hoofdstuk 3. Aan respondenten werd gevraagd om zelf de volgorde van belangrijkheid aan te geven 
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van factoren die het samenwerken beïnvloeden. Het semigestructureerde interview bood daarmee 

ruimte voor nuances maar gaf ook de relevantie aan die respondenten gaven aan factoren. 

 

Betrouwbaarheid  

Om tot een betrouwbaar beeld te komen werden drie interviews per school gehouden, één bij (een 

groep van drie) docenten, één bij een zorgcoördinator en de laatste bij het directielid met ‘Passend 

Onderwijs’ in portefeuille. Er werd onderzocht welke rol docenten op scholen spelen bij ‘Passend 

Onderwijs’.  Op één school werd - op verzoek van de directie - in plaats van met docenten met 

onderwijsondersteuners gesproken. Soms lagen accenten tijdens het gesprek met docenten anders 

dan in gesprekken met, bijvoorbeeld, de directie. Hierdoor werd de onderzoeksvraag vanuit 

verschillende perspectieven benaderd en elkaar aanvullende informatie verkregen. De interviews 

leidden in alle gevallen tot een begrijpelijk, ‘navolgbaar’ en consistent beeld. De weergave van 

gesprekken werd gecheckt door de verslagen van de interviews door de geïnterviewden te laten 

nalezen. Alle respondenten op twee na, gaven hun schriftelijke akkoord op het onderzoeksverslag. 

De laatste twee hebben, ook na een reminder, niet gereageerd op mails. 

De interviews zijn uitgevoerd en geïnterpreteerd door één onderzoeker. Of er onbedoeld, ‘the 

holistic fallacy’, optrad, zoals Miles & Huberman (1984, p. 230) dat noemen, is niet geheel uit te 

sluiten. Deze valkuil van het onbedoeld ‘toeredeneren’ naar mooie uitkomsten is zoveel mogelijk 

voorkomen door de vele gesprekken die gevoerd zijn tussen onderzoeker en begeleider. In deze 

gesprekken werd zeer vaak de vraag gesteld en beantwoord: “weet je het zeker?”.  

 

Validiteit 

De keuze voor de scholen is in goed overleg met de directeur van het samenwerkingsverband 

gedaan. Gepoogd is om de scholen zo te kiezen dat ze hiermee een dwarsdoorsnede van de 

samenwerkingsregio vertegenwoordigen. De uitkomsten van dit onderzoek  zouden daardoor in 

meer of mindere mate ook bij andere scholen van toepassing kunnen zijn.  

Ook de keuze voor variabelen en concepten uit twee grote onderzoeken (zie hoofdstuk 2) droeg bij 

aan een solide en valide onderzoekskader.  

Op school 2 is in plaats van met docenten op de scholen 1 en 3, met onderwijsondersteuners 

gesproken. Dit is een kritisch punt binnen dit onderzoek. Ondanks dit gegeven kwam er een 

consistent beeld uit de analyses, wat een indicatie van betrouwbaarheid en validiteit aangeeft. Toch 

is niet geheel zeker of de vergelijking van de scholen helemaal valide is en het beeld over school 2 

hetzelfde zou zijn geweest wanneer wél met docenten was gesproken.  

4.5 Analyse  
Voor de analyse was de informatie uit de interviews vertrekpunt. Deze werd per tekstfragment 

gecodeerd naar het onderwerp, waarop de tekst betrekking had. Daarbij werd om te beginnen 

uitgegaan van de variabelen die in de onderzoeksvragen waren aangeduid (bijvoorbeeld: 

professionele ontwikkeling, en waardering door leerlingen), maar soms ook een verder onderscheid 

gemaakt naar deelvariabelen die waren aan te treffen. Bijvoorbeeld: in de beantwoording van de 

vraag naar professionele ontwikkelingen had een deel van de antwoorden betrekking op de 

begeleiding van docenten, een ander deel op hun scholing. Omdat deze twee vormen van 

professionele ontwikkeling op duidelijk andere aspecten van het onderwerp betrekking hadden 
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werden scholing en begeleiding voortaan als ‘deelvariabelen’ van professionele ontwikkeling 

gecodeerd. 

     

Na codering van de interviewgegevens vond een vergelijkende analyse plaats door middel van 

verschillende ‘data-matrixen’.  

 Per school werd een afzonderlijke casestudie opgesteld. Dit gebeurde op basis van wat 

verschillende geïnterviewden daar per (deel)variabele gemeld hadden, met als beslisregel dat  

wat door twee geïnterviewden was genoemd -  en niet door gegevens elders in het materiaal 

(bijvoorbeeld in een ander interview) was tegengesproken - onderdeel werd van de casestudie. 

 Tevens vonden daarna twee ‘cross-site’ vergelijkingsanalyses plaats, die erop gericht waren om 

samenhangen tussen de verschillende (deel)variabelen na te gaan. De eerste vergelijkingsanalyse 

betrof de samenhang ‘van binnenuit’  en behelsde een ‘ranking’ van de onderzochte scholen op 

de betreffende (deel)variabelen. Patronen in die ranking werden in een ‘site-ordered predictor-

outcome matrix’ (Miles & Huberman, 1984, p. 175) zichtbaar gemaakt om na te gaan of de in 

Owston’s onderzoek gevonden samenhangen tussen essentiële vernieuwingsfactoren, steun door 

docenten en duurzaamheid van vernieuwing ook hier naar voren kwamen. De tweede 

vergelijkingsanalyse betrof de samenhang ‘van buitenaf’.  Hier werd nagegaan in hoeverre de 

door Van Delden gevonden samenhang tussen drijvende krachten en resultaten van vernieuwing 

in de vergelijking van onderzochte scholen terug te vinden was.        
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5 De scholen bekeken ‘van binnenuit’ en ‘van buitenaf’  
In de volgende drie hoofdstukken worden resultaten van de drie onderzochte scholen weergegeven.  

Dat gebeurt per school met behulp van, respectievelijk, de binnenschoolse factoren die van invloed 

waren op vernieuwing (invalshoek ‘Owston’) en het krachtenspel tussen schoolleiding, buitenwereld 

en docenten (invalshoek ‘Van Delden’). 

In hoofdstuk 5 worden de drie scholen kort beschreven aan de hand van zowel het ‘van binnenuit’ als 

het van ‘buitenaf’ perspectief. In de hoofdstukken 6 en 7 staan de resultaten van twee analyses 

centraal: in hoofdstuk 6, resultaten van de ‘van binnenuit’ analyse en in hoofdstuk 7 die van 

‘buitenaf’. De bij het opstellen van deze casestudies gevolgde werkwijze werd in paragraaf 4.5 

beschreven:  bij analyse was de informatie uit de interviews het vertrekpunt. Deze werd per 

tekstfragment gecodeerd naar het onderwerp waarop de tekst betrekking had. Er vond een 

onderscheid plaats in variabelen die betrekking hadden op binnenschoolse variabelen en variabelen 

die het krachtenspel tussen schoolleiding, buitenwereld en docenten betroffen. 

5.1 School 1 

5.1.1 School 1 ’van binnenuit’ 

Passend Onderwijs, zo zegt men in school 1, is al vanaf 2006 door twee gedreven remedial teachers 

opgepakt. Sindsdien heeft Passend Onderwijs de volledige steun van directie en bestuur 

ondervonden. De huidige directeur heeft deze structuur bestendigd en hij heeft enkele efficiency-

slagen gemaakt, die goed waren voor de continuïteit van zorg. De stichting heeft een orthopedagoog 

in dienst en er, mede daardoor, voor gezorgd dat vrijwel alle docenten goed zijn geschoold  waar het 

gaat om ondersteuning van leerlingen. Een zorgstructuur is geïmplementeerd, waardoor een team 

van onderwijsondersteuners, zorgcoördinator en orthopedagoog ‘om leerlingen én docenten heen 

staan’. Zij doen lesobservaties waarbij zij laten zien hoe leerlingengedrag interacteert met 

docentengedrag. Aan de hand hiervan kunnen zowel leerling als docenten adviezen krijgen hoe dit te 

verbeteren. Soms worden ook video-opnames gemaakt. Het profiel van de docenten die op school 

werken is helder geformuleerd en affiniteit met zorg is een belangrijk selectiecriterium bij aanname 

nieuwe docenten. De visie van de school is niet om leerlingen te ontzorgen maar gereedschap aan te 

reiken waardoor leerlingen goed kunnen participeren in samenleving en vervolgonderwijs. Ditzelfde 

wordt ten aanzien van docenten uitgedragen wanneer zij op deze school komen werken.: “je moet 

docenten wel een zwemband aanreiken als je ze in het diepe gooit”. Als docenten op deze school 

(willen) werken dan hebben ze affiniteit met leerlingenzorg en bieden ze alleen al daardoor  steun 

aan Passend Onderwijs.  

5.1.2 School 1 en het samenspel met buiten 

Het initiatief lag aanvankelijk bij twee remedial teachers die via praktisch samenspel met  

verschillende externe zorgondersteuners, zorg voor leerlingen realiseerden. Persoonlijke interesse en 

affiniteit van docenten maakten dat zorg op de kaart kwam binnen de school. De visie op zorg heeft 

binnen het strategisch beleidsplan een plek gekregen en zorg is daarmee ingebed en niet meer weg 

te denken uit de organisatie. Ontwikkelingen binnen jeugdzorg en onderwijs, hoewel al langer hoog 

op de politieke agenda, waren geen aanleiding voor de school om de portefeuille ‘zorg’ in 2001 op te 

pakken. Samengevat: het bestuur van de school heeft twee pioniers de ruimte gegeven en later 

voorzieningen getroffen om de ondersteuning van leerlingen op de school verder te 

professionaliseren en uit te bouwen.  
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Door de introductie van Passend Onderwijs en daarmee het samenwerkingsverband is de 

samenwerking iets verbeterd maar worden ook belemmerende factoren ervaren door de school.  

 Er is vastgesteld dat er nog geen dekkend netwerk van ondersteuningsmogelijkheden van 

leerlingen is maar er worden nog geen acties gezien richting een totaal palet. 

 Overplaatsingen, die door de orthopedagoog goed zijn beargumenteerd, worden soms 

tegengehouden door het samenwerkingsverband. 

 Niet alles is transparant, bijvoorbeeld over hoe commissies worden samengesteld.  

 De bureaucratie is toegenomen wat het voor de orthopedagogen en mentoren veel zwaarder 

maakt.  

 Voor ouders is nog onduidelijkheid over de grenzen van zorgplicht, plaatsing  en mogelijkheden 

van scholen.  

5.2 School 2 

5.2.1 School 2  ‘van binnenuit’ 

Passend Onderwijs krijgt vanaf schooljaar 2013-2014 aandacht van een  nieuwe schoolleider, die 

sinds zijn aantreden de zorgportefeuille heeft. De zorgcoördinator en onderwijsondersteuners spelen 

een belangrijke rol in de ondersteuning van leerlingen en docenten. Er wordt periodiek overleg 

gevoerd met deze medewerkers en de ontwikkelingen van leerlingen worden gemonitord. De 

schoolleiding heeft ambities en visie op hoe Passend Onderwijs een plek zou moeten krijgen. Ze 

wordt in die visie ondersteund door de onderwijsondersteuners met hun expertise. De visie is dat 

leerlingen, ongeacht beperkingen, goed toegerust moeten zijn om te participeren in de 

maatschappij. De eerste stap is dat nu moeite wordt gedaan om leerlingen te ontstickeren en ze 

geen ‘zorglabel’ meer mee te geven: uitgaan van wat ze wél kunnen. De bijpassende visie op 

onderwijs is dat docenten sterker moeten worden in hun basisvaardigheden. Hierdoor kunnen in de 

klas meer leerlingen profijt hebben van de deskundigheid van docenten. De onderwijsondersteuners 

hebben een vaste plek in de school en zijn hiermee zichtbaar en toegankelijk. Steeds meer docenten 

weten de weg naar hen te vinden wanneer zij in de klas signalen opvangen van leerlingen. Vaak 

gebeurt dit pas nadat zij eerder een leerling met problemen in de klas hadden en positieve 

ervaringen hebben opgedaan met de tips die zij ontvingen van de onderwijsondersteuners. Bij de 

deskundigheidsbevordering van de docenten is óók een rol weggelegd voor de 

onderwijsondersteuners, op meerdere wijzen. Zo wordt gefilmd in de klas, worden docenten 

bilateraal begeleid en worden ook plenaire scholingen georganiseerd. Het breed wegzetten van de 

kennisvermeerdering van docenten is een ambitie voor de komende tijd. De school maakt tegelijk 

een professionaliseringsslag door de van oudsher informele cultuur om te buigen naar een meer 

zakelijke en formele manier van werken met elkaar. Medewerkers moeten hieraan wennen. De visie 

hierachter is dat betrokkenheid gecombineerd met een informeel circuit kan leiden tot ‘grijze 

gebieden’ en mogelijk ook tot problemen als werkdruk en uitval door ziekte. In de interviews kwam 

naar voren dat deze nieuwe visie langzaam begint te beklijven. 

5.2.2 School 2 en het samenspel met buiten 

Er is sturing vanuit de schoolleiding aanwezig en van invloed op de ontwikkeling van het zorgbeleid 

van de school: Passend Onderwijs wordt stevig neer gezet. De visie van de schoolleiding is dat 

Passend Onderwijs zoveel mogelijk in de klas plaatsvindt. Van flankerende ondersteuning, zoals 

ondersteuningslokalen, wordt liefst zo min mogelijk gebruik gemaakt. Medewerkers zijn  in een 
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bepaalde (beperkte) mate gewend om gepersonaliseerd onderwijs te verlenen door het feit dat 

denominatie vroeger het toelaten van leerlingen mogelijk maakte die qua cognitie hier niet thuis 

hoorden. De schoolleiding is van mening dat de school midden in een ontwikkelslag zit richting het 

toekomstige lerarenprofiel van 2020. Hoewel al voor het vormen van het samenwerkingsverband 

leerlingenzorg aandacht kreeg en er functionarissen gefaciliteerd werden in tijd, wordt vanaf nu 

beleid ontwikkeld om de ondersteuning van leerlingen goed te organiseren in de school. De 

invloeden van het ontstane samenwerkingsband en de financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk. Het 

was ten tijde van de interviews  nog niet bekend of de onderwijsondersteuners die op scholen 

werkten het volgende schooljaar konden blijven. Al dit soort gevolgen zullen in schooljaar 2015-2016 

inzichtelijk worden.  

Net als school 1 meldt ook deze school enkele aandachtspunten die sinds de introductie van Passend 

Onderwijs en daarmee in het samenwerkingsverband naar voren komen. 

 De school vindt dat binnen het samenwerkingsverband met een meer bedrijfsmatige bril naar 

zaken gekeken mag worden.  

 Het in geld uitdrukken van manuren van schoolleiders en zorgcoördinatoren werpt een zakelijk 

licht op vergaderen.  

 Van een dekkend netwerk, wat het samenwerkingsverband zou moeten zijn, is geen sprake. 

 De effecten van de veranderde geldstromen met de ingang van Passend Onderwijs zijn niet 

duidelijk. 

 Het is niet duidelijk of en welke externe onderwijsondersteuners op scholen ingezet kunnen 

worden. 

 Een heldere taakomschrijving van een onderwijsondersteuner of andersoortige hulpverlener 

zoals een orthopedagoog, is helpend. 

5.3 School 3 

5.3.1 School 3 ‘van binnenuit’ 

Niet iedere docent binnen de school staat welwillend tegenover de nieuwe bezuinigingsmaatregelen 

van de overheid, aldus geïnterviewden. Er komt immers weer iets bij de toch al grote caseload. Er 

wordt weerstand in de school waargenomen ten aanzien van Passend Onderwijs. De geïnterviewde 

docenten en zorgcoördinator geven aan dat zij zélf affiniteit hebben met zorg en alles proberen te 

doen wat in hun vermogen ligt om leerlingen te ondersteunen. Zij geven aan dat docenten op het 

VMBO meer ervaringen en affiniteit hebben met zorg dan docenten op havo en VWO bovenbouw. 

Op deze school wordt een persoonlijke begeleider aan een zorgleerling gekoppeld gedurende zijn 

hele schoolloopbaan. Het ondersteunen van deze persoonlijk begeleider door de school staat door 

bezuinigingen echter onder druk. 

 

De adjunct-directeur geeft aan dat Passend Onderwijs belangrijk is, maar dat hij zelf beperkt op de 

hoogte is van wat rond het onderwerp speelt in de school. Hij vindt ook dat hij niet de aangewezen 

persoon is om aan het (bovenschoolse) directeurenoverleg deel te nemen en te beslissen over geld 

omdat hij nog een directeur en een bestuurder boven zich heeft.  Andere respondenten op de school 

vinden dat steviger sturing door de directie een impuls kan geven aan de betrokkenheid van 

docenten.  
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Momenteel vindt deskundigheidsbevordering plaats in de gehele school op het thema 

‘differentiëren’. Dit gebeurt op advies van de onderwijsinspectie. Samenwerking tussen 

onderwijsondersteuners en docenten vindt beperkt plaats. Ten tijde van het onderzoek is het 

onrustig in de school. De school kampt met concurrentie van regionale partnerscholen en een 

krimpend leerlingenaantal. Bovendien is er een niet sluitende begroting met het gevolg dat 

bezuinigingen nodig zijn, onder meer op het terrein van leerlingenzorg en klassengrootte. Het 

‘indalen van Passend Onderwijs naar de klas’, zo wordt gezegd, is nog niet gebeurd: ’Passend 

Onderwijs’ lééft niet in de school, ook niet bij de directie.  

 

5.3.2 School 3 en het samenspel met buiten 

Passend Onderwijs is na het tot stand komen van het samenwerkingsverband langzaam 

geïntroduceerd. Het samenwerkingsverband heeft hierin via het benaderen van de schoolbesturen 

een belangrijke rol gespeeld. Gezamenlijk hebben de verschillende besturen een ondersteuningsplan 

geschreven en de doelstellingen onderschreven, geldend voor de gehele regio. De schoolleiding en 

de zorgcoördinatoren van de school participeren sindsdien periodiek in het overleg dat door het 

samenwerkingsverband wordt geïnitieerd. Net als bij de andere scholen in het 

samenwerkingsverband wordt nu ingezet op afspraken over het harmoniseren van werkprocessen en 

standaardiseren van de ondersteuningstructuur. Samen met docenten werd vastgesteld welke 

leerlingen (met welke problematieken) bediend konden worden door alle docenten en werd een 

schoolondersteuningsplan gemaakt.  

Via plenaire bijeenkomsten werden docenten op de hoogte gesteld van Passend Onderwijs. 

Sindsdien zijn docenten geïnformeerd over deze leerlingen, die vanaf 1 augustus 2014 verwacht 

konden worden op school. Ook hebben zij kennis aangereikt gekregen over verschillende 

gedragsproblemen bij leerlingen. De informatie is algemeen en losstaand van specifieke leerlingen. 

Verschillende respondenten melden dat recente beleidsbeslissingen op deze school bij hen geen 

respect hebben afgedwongen omdat ze neerkwamen op afnemende  facilitering van (sommige) 

voorzieningen voor adequate leerlingenzorg. Die bezuiniging heeft mogelijk gevolgen voor de huidige 

structuur en voor voorzieningen die zijn getroffen, zoals leerlingentrainingen en docentenuren voor 

persoonlijke begeleiding van leerlingen. De motivatie van de geïnterviewde docenten is groot ‘…maar 

niet oneindig’, zo wordt daaraan toegevoegd. Juist het kunnen beschikken over laagdrempelige hulp 

als SOVA trainingen (trainingen voor sociale vaardigheid) is helpend voor docenten en draagt bij aan 

de basisondersteuning. Er is geen strategische visie op zorg gepubliceerd. 

School 3 krijgt evenals de collegae te maken met zaken die zij niet eerder ervaren hebben. Bij deze 

school wordt ook duidelijk dat de knelpunten binnen in de school liggen. 

 Sinds de introductie van Passend Onderwijs worden medewerkers van de school door het 

Samenwerkingsverband op hun handelen gewezen.  

 De onderwijsprofessionals weten niet welke kant de schoolleiding op wil ten aanzien van 

leerlingenzorg.  

De plaatsing van sommige kinderen op de school ‘niet passend’ is omdat wetgeving bepaalt dat er 

een zorgplicht bestaat.   
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6 Vergelijkingsanalyse: ‘van binnenuit’ 
Startpunt voor het onderzoek ‘van binnenuit’ was de door Owston (2006) gevonden samenhang 

tussen duurzaamheid, docentensteun en andere factoren die bijdragen aan vernieuwing. Een 

interessante vraag is daarom of die - door Owston gevonden - samenhang ook in de hier onderzochte 

scholen wordt teruggevonden:  daarover gaat onderstaande analyse. Voor deze analyse vond een 

vergelijking plaats van de drie scholen.  

6.1 Inleiding 
De analyse in dit hoofdstuk gaat een stap verder dan de beschrijvingen in hoofdstuk 5. De 

vergelijking van de scholen berust op een ‘ranking’ op de in dit onderzoek onderscheiden variabelen. 

Zoals tabel 1 laat zien was het stramien van variabelen ontleend aan het onderzoek van Owston, 

maar kwamen bij de beantwoording van vragen in de interviews soms ‘clusters’ van factoren naar 

voren waar geïnterviewden in dat verband vooral op wezen. Om tot een ‘ranking’ te kunnen komen, 

zijn die in de interviews genoemde (deel)variabelen op een rij gezet (tabel 1) en vond daarna per 

variabele een vergelijking plaats: welke school scoort - in vergelijking met de andere - hoog, laag of 

daartussenin?  

Tabel 1 Variabelen en definities volgens Owston (2006) en in dit onderzoek 

‘Essentiele 

factoren’ (naar: 

Owston 2006) 

 Deelitems en - 

variabelen (zoals naar 

voren gekomen in dit 

onderzoek)  

Professionele 

ontwikkeling 

docenten 

Teacher professional development is at the heart of 

sustaining an innovation. … The manner in which 

teachers acquire their knowledge and skills—be it 

through pre-service teacher education programs, formal 

professional development courses, learning in informal 

groups with colleagues, or self-study—is not 

distinguished in the model.  

Scholing 

 Important to note is that teacher professional 

development should not necessarily be thought of in 

terms of formal courses because informal learning and 

learning on the job with peers can be equally if not more 

powerful 

Begeleiding 

Waardering bij 

leerlingen 

student support—and indeed enthusiasm—for the local 

innovation played an essential role in motivating 

teachers to continue to carry 

out and improve the innovation …most influential 

intrinsic reward comes from student cooperation and 

success 

Vertrouwen leerlingen 

Meerwaarde ‘‘Perceived value’’ in the model, is a combination of what 

Rogers (1995) calls the ‘‘relative advantage’’ and 

‘‘compatibility’’ of an innovation. In Rogers’ terms an 

innovation will be adopted more rapidly if it is seen as 

better than what it supercedes and if it is compatible 

with the existing values, past experiences, and needs of 

Vertrouwen docent in 

zorgteam en school 
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the adopters. 

Steun door 

schoolleiding 

The actively involved leader, is frequently the visionary 

behind the school’s innovation, identifies personally with 

the innovation, often persuades and cajoles others to 

adopt his or her vision, and models the use of technology 

in daily work 

Persoonlijke invulling 

Steun door 

docenten 

The professional and personal satisfaction they derived 

from being able to teach in what they found to be a 

more meaningful and effective manner, and from seeing 

the positive impact their work was having on students 

They themselves are convinced of the value of the 

innovation 

Intrinsieke Motivatie 

 The further an innovation is from the normal practices in 

a school, the lower the likelihood is that it will be 

sustained 

Bekendheid 

 School improvement studies emphasize the central role 

of context and school culture in mediating change 

Groepscultuur docenten 

Duurzaamheid 

verandering 

 

Sustainability was operationally defined as the 

innovation having carried on for a period of more than 2 

years without extra fiscal resources 

Inbedding beleid 

 Transferability was defined as the innovation having 

been adopted in its essential form by another grade in 

that school, school, or school district 

Inbedding zorg in 

organisatie 

 Triability, the degree to which it can be experimented 

with on a limited basis;  

In de praktijk brengen 

 Reform cannot be sustained if it relies largely on teacher 

enthusiasm and skill. 

Zelfvertrouwen 

 

6.2 Vergelijking van de drie scholen 
De uitkomst van de vergelijking is in de tabellen 2, 3 en 4 terug te vinden: voor elke in de interviews 

naar voren gekomen variabele is de gevonden rangorde van scholen met symbolen in beeld 

gebracht: de hoogst scorende school krijgt steeds een ◆, de tweede ⧩en de laagste ○).  

Een toelichting op deze ‘ranking’ is te vinden in bijlage 1: daar worden onderliggende bevindingen 

beschreven en de vergelijking van de scholen inzichtelijk gemaakt.  

Toelichting: wanneer scholen een gelijke score kregen, niet zijnde de hoogste score, dan 

kregen zijn beiden ⧩. Dit gold voor de variabelen scholing en intrinsieke motivatie. Op school 

2 is niet met docenten gesproken en was het dus moeilijk iets te zeggen over de waardering 

die zij van de kant van  leerlingen ondervinden; hier staat dus een vraagteken.  

 

 

 

 



22 
 

Tabel 2 Rangorde van scholen: ‘Essentiële factoren’ 

‘Essentiele factoren’ school 1 school 2 school 3 

Scholing  ◆ ⧩ ⧩ 

Begeleiding  ◆ ⧩ ○ 

Waardering leerlingen ◆ ? ⧩ 

Meerwaarde ◆ ⧩ ○ 

Schoolleiding ◆ ⧩ ○ 

Totaal 5 x ◆ 4 x ⧩ 1 x ? 3 x ○, 2 x ⧩ 

 

Tabel 3 Rangorde van scholen: ‘Docentensteun’ 

 

Docentensteun 

school 1 school 2 school 3 

Intrinsieke motivatie ◆ ⧩ ⧩ 
Bekendheid ◆ ⧩ ○ 

Groepscultuur docenten ◆ ⧩ ○ 

Totaal 3 x ◆ 3 x ⧩ 2 x ○ 1 ⧩ 

 

Tabel 4  Rangorde van scholen: ‘Duurzaamheid verandering’  

Duurzaamheid verandering school 1 school 2 school 3 

Inbedding beleid ◆ ⧩ ○ 

Inbedding zorg in organisatie ◆ ⧩ ○ 

In de praktijk brengen ◆ ⧩ ○ 

Zelfvertrouwen docenten ◆ ⧩ ⧩ 
Totaal 4 x ◆ 4 x ⧩ 3 x ○ 1 x ⧩ 

 

6.3  Toelichting op de tabellen 
De patronen in de drie tabellen zijn - bijna - eenduidig. School (1) krijgt alle ◆-symbolen, want scoort 

niet alleen op alle ‘essentiële factoren’ het hoogst, maar ook bij docentensteun en duurzame 

verandering. De analyse lijkt daarmee aan te geven dat het in Owston’s studie gevonden verband 

blijkbaar ook hier en bij deze vernieuwing opgaat. Een bevestiging van die conclusie wordt geleverd 

door de scholen (2) en (3): de ene scoort bijna overal ⧩, de andere bijna overal ○. Het lijkt er dus niet 

alleen op, dat hoge scores op de 5 essentiële factoren leiden tot grote docentensteun en duurzame 

verandering, maar ook dat lage scores leiden tot minder steun en duurzaamheid.  

Noot: De analyse in dit hoofdstuk lijkt een causaal verband te ondersteunen, dat ook al door Owston 

werd gevonden: steun van docenten leidt tot duurzame vernieuwing en hangt af van aandacht voor 

het onderwerp in scholing en begeleiding, waardering door leerlingen, meerwaarde die ze ervaren en 

steun door de schoolleiding. Strikt genomen echter wordt in de tabellen 2 tot en met 4  wel een 

samenhang getoond, maar geen oorzakelijk verband. Onduidelijk blijft immers: welke factor was er 

het eerste, welke was een gevolg (etc.). We volstaan dus met de formulering: het causaal verband 

lijkt ondersteund.  
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7 Vergelijkingsanalyse ‘van buitenaf’ 
Startpunt voor het onderzoek ‘van buitenaf’ was de door Van Delden (2010) gevonden samenhang 

tussen de vernieuwingsstrategie die in een samenwerkingsverband gevolgd wordt en het effect in de 

praktijk. Belangrijk is daarbij vooral, aldus Van Delden, hoe de intentionele en verbindende drijvende 

krachten van bestuurlijk samenwerkingsverband en management ‘exploratief’ aansluiten bij de 

activistische energie van uitvoerders.  

7.1 Inleiding 
Om te bezien of deze samenhang ook bij de onderzochte scholen aan te wijzen valt, werden opnieuw 

de drie ‘cases’ met elkaar vergeleken. Het werd een vergelijking in twee stappen. 

Allereerst werd de ‘activistische’ energie onder docenten op de drie scholen vergeleken met  de 

mate van realisatie van de doelstellingen van Passend Onderwijs in de praktijk. De vergelijking vond 

opnieuw plaats door (onderlinge) ‘ranking’ van de scholen en liet - naar zijn aard - enige overlapping 

zien met de analyse in het vorig hoofdstuk (onderdeel: docentensteun versus duurzaamheid van de 

verandering). 

De tweede vergelijking betrof de aansluiting van de intentionele en verbindingskrachten rond de 

school met de activistische energie van docenten. Zoals tabel 5 laat zien kwamen in de interviews 

ook rond dit onderwerp clusters van factoren naar voren waar geïnterviewden op wezen: 

‘verbindingskracht’ bleek van toepassing op de verbinding van zorg- en onderwijsbeleid, tussen 

verschillende disciplines op de school en verbinding met het bestuurlijk samenwerkingsverband. 

Tabel 5 De drie drijvende krachten volgens Van Delden (2010) en in dit onderzoek 

Variabelen Deelvariabelen dit onderzoek 

1. “De intentionele drijvende kracht komt voort uit 

urgentiebesef op bestuurlijk niveau en komt naar 

voren in initiatieven van het 

samenwerkingsverband.  

 

2. “De activistische drijvende kracht betreft het 

praktische samenspel tussen uitvoerende 

medewerkers, hun aanpak van concrete 

problemen, verder helpen van cliënten en 

werken aan projecten waar de burger iets van 

merkt” 

 

3. “De verbindende drijvende kracht komt van 

leidinggevenden en uit zich in het bij elkaar 

brengen van relevante partners: ketenregie en -

management”  

 verbinding zorg- en onderwijsbeleid 

 verbinding tussen disciplines binnen 

de school 

 verbinding met het bestuurlijk 

samenwerkingsverband 
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7.2 Actiekracht en resultaat 
In tabel 6 wordt het verband getoond tussen de ‘activistische drijvende kracht’ op de drie scholen en 

het ‘merkbaar effect’. Opnieuw is de gevonden rangorde van scholen met symbolen in beeld 

gebracht - de hoogst scorende school krijgt een ◆, de tweede ⧩en de laagste ○. Voor score 

‘merkbaar effect’ is daarbij gebruik gemaakt van de meest toepasselijke variabele uit het vorige 

hoofdstuk (duurzaamheid verandering).  

De tabel laat zien, dat er inderdaad verband lijkt tussen ‘actiekracht’ en resultaten.  

Een toelichting bij de scores is te lezen in Bijlage 2. 

Tabel 6 Rangorde van scholen:  ‘Merkbaar effect’ versus activistische drijvende kracht  

 School 1 School 2 School 3 

    

Actiekracht ◆ ⧩ ○ 
Merkbaar effect 

Duurzaamheid verandering 

◆  ⧩ ○ 

 

7.3 Actiekracht, intentiekracht en verbindingskracht 
Om de aansluiting van intentiekracht en verbindingskracht met actiekracht te onderzoeken zijn twee 

analyses gepleegd. De eerste is een verdergaande vergelijking tussen de drie scholen, zoals ook in 

hoofdstuk 6 plaatsvond: hoe varieert de rangorde van deze scholen op de drie krachten? De uitkomst 

van deze vergelijking is te zien in tabel 7 (voor toelichting op getoonde 'scores' zie bijlage 2). 

Tabel 7 Rangorde van scholen: actiekracht, intentiekracht en verbindingskracht in relatie tot merkbaar effect 

 School 1 School 2 School 3 

Actiekracht ◆ ⧩ ○ 
Intentiekracht ○ ⧩ ◆ 

Verbindingskracht  ⧩ ◆ ○ 
Merkbaar effect/ 

Duurzaamheid verandering 

◆  ⧩ ○ 

 

Zoals te zien is de rangorde van scholen op deze drie variabelen geheel verschillend: school 1 scoort 

het hoogst op actiekracht, school 2 scoort het hoogste op verbindingskracht en school 3 scoort het 

hoogste op intentiekracht. Het is dus niet zo dat de school met de grootste actiekracht, ook de 

grootste intentiekracht of verbindingskracht laat zien.  

 

De tweede vergelijking die gemaakt werd vond allereerst per school apart plaats: hoe sluiten de 

intentionele- en verbindingskracht binnen de school aan op de daar geldende actiekracht en bereikte 

resultaten?  

Onderstaande tabellen laten de uitkomst zien, in de vorm van een plusjes- en minnetjes-'wolk' per 

school: plusjes geven een positief verband aan: de intentie- (of verbindings)kracht versterkt de 

actiekracht, een min geeft aan dat de intentie-(of verbindingskracht) de actiekracht verzwakt (voor 

toelichting op scores zie bijlage 3).  
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Tabel 8 Scoretabel: Aansluiting (per school) van intentiekracht op actiekracht  

Intentiekracht + - Totaal 

School 1 2 6 -4 

School 2 4 5 -1 

School 3 8 1  7  

 

 

Tabel 9 Scoretabel: Aansluiting (per school) van verbindingskracht op actiekracht 

Verbindingskracht + - Totaal 

School 1    

Tussen onderwijs en zorg 5  4 

 Tussen disciplines 1  

Met bestuurlijk SWV  2 

School 2    

Tussen onderwijs en zorg 5  7 

Tussen disciplines 1  

Met bestuurlijk SWV 1  

School 3    

Tussen onderwijs en zorg  3 3 -3 

 

 

Tussen disciplines  1 

Met bestuurlijk SWV  2 

 

De tabellen 8 en 9 laten drie opvallende zaken zien.  

De eerste is dat bij elke school een aanzienlijk aantal minnetjes wordt gescoord: op géén van de drie 

is (vooralsnog) een ‘perfecte aansluiting’ gevonden van intentie- en verbindingskracht op actiekracht.  

Een tweede bevinding is dat de intentiekracht van het samenwerkingsverband alleen positief uitvalt 

voor school 3, waar - zoals we eerder zagen - weinig 'van binnenuit' klaar stond om Passend 

Onderwijs op gang te brengen. Op de andere scholen wordt het effect minder positief gezien (om 

overigens uiteenlopende redenen, zie par. 5.1.2 en 5.2.2).  

Ten derde valt op dat de 'managerial' verbindingskracht op de scholen 1 en 2 de actiekracht 

versterkt, maar op school 3 juist niet. Dit werd ook door geïnterviewden op de scholen zo 

gesignaleerd. 
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8 Conclusies 
Dit onderzoek startte met de vraag “Welke rol spelen onderwijsprofessionals in het samenwerken in 

Samenwerkingsverband 30-09 na invoering van Passend Onderwijs, welke factoren zijn daarop van 

invloed en wat draagt hun participatie bij?”.  

Vooraf kan worden opgemerkt, dat de verschillen tussen de drie onderzochte scholen groot waren: 

waar de adoptie van Passend Onderwijs op één school al vergevorderd was, moest dat op een 

andere school, naar het scheen, nog helemaal beginnen. Door die verschillen ontstond goed zicht op 

ermee samenhangende factoren. Ten behoeve van het onderzoek werd een theoretisch kader 

ontwikkeld waaraan de drie deelvragen, werden getoetst. Het ontwikkelde kader werd op 

bruikbaarheid beoordeeld op de scholen en binnen samenwerkingsverband 30-09. In 8.1 worden de 

uitkomsten hiervan beschreven. Uit de ‘van binnenuit’ analyse bleek dat aanvullend aan het eerder 

gebruikte conceptuele kader, dat voortkwam uit onderzoek naar ICT-vernieuwingen op scholen, 

varianten op de essentiële variabelen zijn gevonden voor vernieuwingen bij Passend Onderwijs. In 

8.2 wordt de onderzoeksvraag beantwoord. In 8.3 en 8.4 tot slot worden aanbevelingen gedaan naar 

schoolleiders in het algemeen en naar het samenwerkingsverband in het bijzonder. 

 

8.1 Bruikbaarheid theoretisch kader 
Bij de analyse van de deelvragen ‘van binnenuit’ werd - zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet - gebruik 

gemaakt van een conceptueel kader, ontleend aan Owston (2006). Voor de analyse van de deelvraag 

‘van buitenaf’ werd de studie van Delden (2009) als kader gebruikt.  

We onderscheidden daarbij drie deelvragen, de eerste twee ‘van binnenuit’ (in 8.1.1), de derde ‘van 

buitenaf’ (in 8.1.2). 

8.1.1 Deelvraag 1 en 2: steun van docenten en Passend Onderwijs 

1. In hoeverre hangt de steun van docenten voor ‘Passend Onderwijs’ samen met: 

a. de manier waarop deze vernieuwing aansluit bij hun professionele ontwikkeling? 

b. de waardering voor de vernieuwing bij leerlingen  

c. effecten die docenten zien sinds de invoering van ‘Passend Onderwijs’  

d. en de steun die de schoolleiding geeft aan hun ‘meedoen’ met de vernieuwing?  

 

2. In hoeverre hangt de steun van docenten voor ‘Passend Onderwijs’ samen met de (kans op) 

duurzaamheid van de vernieuwing?  

Een eerste opbrengst van dit onderzoek is de (iets) andere invulling geworden van variabelen die op 

basis van de interviews tot stand kwam.  In de figuren hierna worden de aanpassingen weergegeven. 
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Figuur 3 Model Owston (2006)    Figuur 4 Model Koolen (2016) 

          

Factoren ‘achter’ steun van docenten  

De variabelen uit het ‘initiële’ conceptuele kader waren: professionele ontwikkeling van docenten, 

waardering van leerlingen, steun van de schoolleider, meerwaarde en steun docenten. Bij het 

analyseren van de interviews werd de volgende (nadere) invulling gevonden: 

 bij ‘professionele ontwikkeling van docenten’ kwamen scholing en begeleiding op de werkvloer 

naar voren als belangrijkste factoren.  

 de ‘waardering van leerlingen’ uitte zich in het vertrouwen dat leerlingen tonen in hun docent of 

in het zorgteam.  

 de ‘meerwaarde’ die docenten zien in Passend Onderwijs blijkt uit hun vertrouwen in het 

zorgteam en de school. Het kennen van de werkwijze van dit team, de weg weten naar en 

positieve ervaringen dragen daaraan bij. 

 ‘steun door de schoolleiding’ komt voor docenten naar voren in de persoonlijke en individuele 

invulling door de schoolleider.  

Steun door docenten 

 

‘Steun door docenten’ voor Passend Onderwijs schuilt, zo kwam naar voren, in:  

 de intrinsieke motivatie bij docenten 

 hun bekendheid met het onderwerp 

 en de groepscultuur onder docenten. 

  

Steun door 
docenten:
• Intrinsieke 

motivatie
• Bekendheid
• Groepscultuur

Duurzaamheid van 
verandering:
• Inbedding in beleid
• Inbedding ‘zorg’ in 

organisatie
• In praktijk brengen
• Zelfvertrouwen van 

docenten

Professionele ontwikkeling: 
• Scholing
• Begeleiding

Waardering:
• Vertrouwen bij  

leerlingen

Zichtbaar effect, meerwaarde:
• Vertrouwen docenten in 

zorgteam en school

Steun door schoolleiding: 
• Persoonlijke invulling 

door schoolleider

Essentiele 
factoren
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Duurzame verandering 

Het begrip duurzame verandering kon in deze studie niet worden gebruikt zoals Owston (2006) dat 

definieert. Hij omschreef het immers als een vernieuwing die minstens twee jaar in stand bleef 

zonder externe financieringsbronnen.  Dit was ten tijde van het onderzoek rond Passend Onderwijs 

nergens  het geval.  

Op zoek naar indicatoren die wél duiden op (waarschijnlijk) blijvende resultaten vond ik in de 

analyse: 

 het  beleid dat al ontwikkeld is ten aanzien van leerlingenzorg  

 de inbedding en ‘zichtbare plek’ voor zorg en (externe) zorgprofessionals binnen de school   

 het daadwerkelijk op gang gekomen zijn van praktisch samenspel tussen docenten en externen 

 en het zelfvertrouwen waarmee docenten de verandering naar Passend Onderwijs tegemoet 

treden. 

Samenhang van factoren 

Na deze in- en aanvullingen op het initiële conceptuele kader kan Owston’s hypothese over de 

samenhang van variabelen ‘van binnenuit’ als volgt worden geherformuleerd: De docentensteun op 

een school voor Passend Onderwijs hangt samen met de aandacht voor het onderwerp in scholing en 

begeleiding, vertrouwen onder leerlingen, vertrouwen van docenten in het zorgteam en de 

persoonlijke steun door de schoolleider. Docentensteun komt naar voren in intrinsieke motivatie, 

bekendheid met het onderwerp en groepscultuur. Die docentensteun hangt op zijn beurt samen met 

de volgende indicatoren van ‘duurzaamheid’ van de vernieuwing: beleid van de school rond zorg en 

onderwijs, inbedding in de organisatie, praktisch ermee bezig zijn en het zelfvertrouwen waarmee 

dat gebeurt.        

8.1.2 Deelvraag 3: effecten van externe samenwerking 

3. In hoeverre hangt het resultaat van ‘Passend Onderwijs’ samen met: 

a. de intenties en urgentie bij overheid en besturen’? 

b. het op gang komen van praktisch samenspel tussen docenten en andere 

‘uitvoerend werkers’? 

c. ketenregie en management van samenwerking rondom ‘Passend Onderwijs’?  

 

Bij de analyse van ‘externe effecten’ bleek het praktisch samenspel tussen docenten en andere 

‘uitvoerend werkers’ méér samenhang met resultaten te vertonen dan acties van het 

Samenwerkingsverband of organisatieleiding. Ook bleken deze acties (vooralsnog) niet perfect aan te 

sluiten op versterking van de uitvoering.  

8.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag 
In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:  

“Welke rol spelen onderwijsprofessionals in het samenwerken in Samenwerkingsverband 30-09,  

na invoering van Passend Onderwijs, welke factoren zijn daarop van invloed en wat draagt hun 

participatie bij?”. 
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In het onderzoek is vanuit twee gezichtspunten naar een antwoord op deze vraag gekeken: ‘van 

binnenuit’ en ‘van buitenaf’. Het op basis van die twee benaderingen gevonden antwoord luidt als 

volgt:       

 De rol die onderwijsprofessionals op scholen spelen bij de invoering van Passend Onderwijs lijkt 

‘groot’. De steun die ze aan deze vernieuwing geven lijkt immers - van binnenuit gezien - een 

cruciale factor voor de duurzaamheid ervan (hoofdstuk 6). De actiekracht die ze eraan geven lijkt 

- van buitenaf gezien - van méér effect op resultaten dan de (intentionele) invloed van besturen 

en de (verbindende) invloed van de schoolleiding (hoofdstuk 7).  

 Docentensteun voor Passend Onderwijs hangt, zo bleek in hoofdstuk 6, samen met de aandacht 

voor het onderwerp in scholing en begeleiding, vertrouwen bij leerlingen, het vertrouwen dat 

docenten hebben in het zorgteam en de school en de persoonlijke invulling van de schoolleiding. 

Zoals opgemerkt aan het eind van hoofdstuk 6 suggereert de analyse hier een soortgelijk causaal 

verband als door Owston werd gevonden, maar is dit - strikt genomen - niet gevonden.  

 Ook ‘van buitenaf’ gezien lijkt de steun en actiekracht van docenten essentieel  bij de 

ontwikkeling van Passend Onderwijs. In hoofdstuk 7 bleek dat deze factor meer invloed had op 

resultaten dan de invloed van besturen of schoolleiding. De intentiekracht van het 

samenwerkingsverband laat zich gelden bij scholen, waar - zoals we in hoofdstuk 6 zagen - weinig 

'van binnenuit' klaar stond om Passend Onderwijs op gang te brengen. Op elk van de drie scholen 

zouden verbindingskracht en intentiekracht de actiekracht béter kunnen ondersteunen. 

 

8.3 Aanbevelingen voor schoolleiders 
 Schoolleiders kunnen docentensteun aan Passend Onderwijs positief beïnvloeden door het 

aanbieden van zowel scholingen als van begeleiding van docenten via ‘coaching on the job’. 

 Schoolleiders kunnen hun invloed aanwenden om docenten te laten zien dat Passend Onderwijs 

meerwaarde heeft voor leerlingen en onderwijs. Dit kunnen zij doen door een werkzame 

zorgstructuur in te richten die zichtbaar in de school aanwezig is en ondersteunend is aan 

(hulpvragen van) en uitnodigend voor de docenten. Tegelijk kan het neerzetten van een 

zorgstructuur een vangnet voor leerlingen vormen. Dit vangnet draagt dus ook bij aan het 

vertrouwen dat leerlingen krijgen in de school en hun docenten. Een goede zorgstructuur is 

daarmee helpende voor docenten én leerlingen. 

 Intrinsieke motivatie blijkt een belangrijke stimulans te zijn bij het participeren van docenten aan 

Passend Onderwijs. In sollicitatieprocedures is het aan te bevelen dat dit gegeven, als functie-eis, 

wordt meegenomen. 

 De persoonlijke betrokkenheid van schoolleiders bij Passend Onderwijs is belangrijk bij het 

vergroten van docentensteun.  

 Het ontwikkelen van beleid rond onderwijs en zorg en het inbedden van zorg in de organisatie  

blijken belangrijke voorwaarden te zijn voor het tot stand komen van Passend Onderwijs.  

 Positieve ervaringen dragen bij aan het zelfvertrouwen van docenten. Door docenten te 

stimuleren om (samen met ambulante begeleiders of onderwijsondersteuners) praktische 

ervaringen op te doen in het omgaan met zorgleerlingen wordt de bekendheid met het 

onderwerp groter, de angst bij docenten kleiner en het zelfvertrouwen van docenten vergroot. 

 Tot slot speelt verbindingskracht een grote rol bij het uitgroeien van Passend Onderwijs. Deze 

verbindingskracht is belegd bij de schoolleider. Zowel de interne verbinding van verschillende 

professionals binnen de school, als de verbinding van dat zorgbeleid aan de uitvoering ervan én 
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aan het beleid van het samenwerkingsverband zijn elementen die alledrie binnen het blikveld 

van schoolleiders moeten liggen. 

8.4 Aanbevelingen voor het samenwerkingsverband 
Dit onderzoek was een onderzoek naar docentenparticipatie in Passend Onderwijs in 

samenwerkingsverband 30-09. Het was géén evaluatieonderzoek naar het Samenwerkingsverband. 

Passages die zijn opgenomen over het samenwerkingsverband betreffen daarom alleen meningen op 

scholen: er is geen 'woord en wederwoord' (triangulatie) toegepast. De aanbevelingen in 8.3 aan 

schoolleiders kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van Passend Onderwijs op scholen.  

 De verwachting is dat ook acties vanuit het samenwerkingsverband hieraan kunnen bijdragen. 

Een algemene aanbeveling betreft het feit dat iedere school verschillend is en in een andere 

ontwikkelingsfase zit. De beoogde standaardisering en uniformering van werkprocessen en 

documenten is misschien een noodzakelijke start van Passend Onderwijs maar het bleek uit de 

interviews dat niet iedere school hier positief tegenaan kijkt. Een aanbeveling voor het 

samenwerkingsverband is daarom om meer naar de scholen te kijken en wat er al goed loopt. 

Het zou jammer zijn als niet aangehaakt wordt bij scholen die Passend Onderwijs al goed ‘op de 

rit’ hebben. Het formuleren van maatwerkafspraken met scholen verdient daarom aandacht.  

Er kwamen ook aanbevelingen uit de gesprekken naar voren:  

 Er worden ‘best practices’ beschreven en ambities van scholen. Het samenwerkingsverband kan 

hiervan gebruik maken bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs in andere scholen. 

 Een volgende aanbeveling betreft het verder uitbouwen van onderwijsarrangementen door het 

samenwerkingsverband door het bijeenbrengen van de verschillende onderwijsondersteuners 

die hun ervaringen op de verschillende scholen kunnen delen.  

 Het stimuleren van opzetten van doorlopende leerlijnen wordt door respondenten genoemd als 

helpend bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en daarmee helpend voor 

Passend Onderwijs. 
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9 Reflectie 
Ik ben pragmatisch gestart met dit onderzoek; Jan nodigde mensen uit om een scriptie te schrijven 

over Passend Onderwijs. Hier ben ik op ingegaan. Van nature ben ik onderzoekend en nieuwsgierig. 

Op het werk ben ik analytisch en laat ik regelmatig dingen uitzoeken. Tijdens dit onderzoek heb ik 

echter geleerd dat het doen van onderzoek echt iets anders is dan ‘wat dieper’ op de materie ingaan 

en nieuwsgierig zijn.  

Mijn onderzoek naar Passend Onderwijs heeft mij heel veel inspanningen gekost, te veel. Ik heb er 

erg veel tijd in gestoken en het is me tegengevallen. 14 maanden had ik nodig om van eerste contact 

tot eindresultaat te komen. Stap voor stap heb ik alle fasen van het onderzoek doorlopen van 

onderzoeksvoorstel tot eindscriptie. Deze fasering van het geheel was motiverend omdat je steeds 

weer een vinkje kon zetten achter een afgerond geheel. Tijdens de modelontwikkeling heb ik veel 

nagedacht over hoe ik het zou kunnen toepassen in mijn eigen onderzoek en uren sprak ik hierover 

met Jan. Hij kwam regelmatig met voorstellen die mij verder hielpen op weg naar de volgende stap. 

De goedkeuring van het voorstel was net voor de zomervakantie en een enorme opsteker. Het 

praktische geregel van afspraken en interviews was iets wat daarna erg vlot ging. Ik kon snel op de 

scholen terecht en ontving spontaan van een respondent feedback over het prettige gesprek dat we 

voerden. Ook dat was plezierig.  

Daarin zat de volharding niet. Die zat in het analyseren van de data en het eindeloos teruglezen van 

de interviewteksten op zoek naar antwoorden op de deelvragen.  Zwaar was het, als ik teruggefloten 

werd. Als door de bomen het bos niet werd gezien. Als je dacht een stuk te hebben afgerond en dan 

het onderzoeksvoorstel weer kon aanpassen aan de hand van de meest recente inzichten. Het 

schrijven dus heeft ook veel kruim gekost. Ik heb de laatste twee maanden hoge eisen aan mezelf 

gesteld; de scriptie moest eind februari af. Dit meldde ik ook aan Jan. De druk in mijn hoofd, over 

deze prestatie moest eruit naast de nieuwe baan die sinds november had. Het is gelukt!  

De kennis die ik nu heb van onderzoek maakt dat ik stelliger ben in mijn mening dat de rol van 

onderwijsmanager en onderzoeker niet te verenigen is. De hectiek van onderwijs vraagt om 

onderzoekers die met enige afstand naar het onderzoeksveld kunnen kijken. Een onderzoek, als het 

voorliggende, zal ik daarom binnen mijn school niet snel zelf oppakken. Ik, als schoolleider zal 

daarentegen graag bijdragen aan onderzoek door een extern onderzoeker. 

In mijn onderzoek heb ik veel medewerking ervaren van schoolleiders en bestuurders. Dit heb ik als 

waardevol gezien. Ikzelf zal daarom zelf graag participeren in onderzoek als respondent. 

Medewerkers en docenten zal ik stimuleren om dit ook te doen en mijn team zal ik als 

onderzoeksveld laten meedoen. Ik lever hieraan mijn bijdrage omdat ik ook heb gezien dat 

onderzoek waardevolle (nieuwe) informatie oplevert. De ‘gevonden’ conclusies kunnen daarom ook 

mijn team of school ‘verder’ helpen naast het feit dat ook anderen hun voordeel ermee kunnen 

opdoen. Ik ondersteun het belang en de relevantie van het doen van onderzoek op en binnen 

scholen. Scholen zijn afspiegelingen van de maatschappij. Het zijn kleine samenlevingen.  

Dit betekent voor mij dat mijn nieuwsgierigheid en mijn onderzoekende houding blijft bestaan 

binnen mijn werk. Ik geloof daarentegen niet dat het starten van opnieuw een eigen onderzoek tot 

reële mogelijkheden voor de toekomst behoort. Het was zwaar. Dat is mijn eindoordeel. Goed voor 

het goede doel en op weg naar een Master. 
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Bijlage 1 Factoren van ‘binnenuit’ 
 

Professionele ontwikkeling 
In de antwoorden op de onderzochte vragen hoe Passend Onderwijs aansluit bij de professionele 

ontwikkeling van docenten worden twee categorieën van antwoorden gegeven.  

 Docenten krijgen scholing op thema’s die verband houden met Passend Onderwijs. 

 Docenten worden begeleid door orthopedagogen of ambulante begeleiders in de school   

Scholing 

In de interviews springen de uitspraken van respondenten over ‘scholing’ op school 1 er het meest 

uit. School 1 scoort ◆. Hier bestond scholen van docenten uit het voeren van gesprekken, loopbaan 

oriëntatie en begeleiding en trainingen voor docenten. Door de scholing van docenten is er een 

situatie ontstaan dat docenten de belangrijkste stoornissen nu kennen van kinderen waarmee zij in 

de school te maken krijgen.  

Op school 2 zijn de onderwijsondersteuners bezig met de voorbereiding van plenaire scholingen en 

studiemiddagen om casuïstiek te bespreken. Ook de schoolleiding heeft het besef  en aandacht voor 

de behoefte aan deskundigheidsbevordering op alle lagen in de school.  

Ook op school 3 is op dit moment bezig met plenaire scholing op het gebied van differentiëren in de 

klas. Weliswaar naar aanleiding van een inspectieadvies maar er kunnen van deze scholing die 

positieve effecten worden verwacht op het omgaan met zorgleerlingen in de klas. beide scholen 

scoren hiermee ⧩. 

Begeleiding 

Het tweede thema ‘begeleiding’ wordt op alle scholen genoemd als middel om docenten vaardiger te 

maken in het omgaan met kinderen met een gedragsprobleem. In school 1 wordt deze begeleiding 

gevraagd door docenten en aangeboden door de onderwijsondersteuners en is dit onderdeel van de 

dagelijkse onderwijspraktijk. Score ◆. 

Op school 2 is een begin gemaakt docentenbegeleiding via  het maken van video’s in de klas door de 

onderwijsondersteuners. Dit wordt gevolgd door een bilaterale nabespreking van de gefilmde 

situatie met de docent. De onderwijsondersteuners zeggen hiermee een stap gemaakt te hebben de 

school scoort hiermee niet het best, en niet het slechtst⧩. 

Op school 3 wordt incidenteel over begeleiding gesproken. De zorgcoördinator probeert een 

sturende rol uit te oefenen door docenten zo nodig naar de externe onderwijsondersteuner te 

sturen. Dit lukt lang niet altijd omdat de onderwijsondersteuners nog onvoldoende bekendheid 

hebben in de school.  De school scoort hiermee het minst op begeleiding ○. 

Waardering  bij leerlingen 
Vanuit het ´van binnenuit´ perspectief is eveneens gekeken naar de waardering van leerlingen ‘hoe’ 

zij ‘het handelen’ van docenten kunnen waarderen. 
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In het onderhavige onderzoek  blijkt dat het signaleren van problematiek op alle scholen in meer of 

mindere mate gebeurt. Tegelijk reageren leerlingen op het gedrag van docenten. Dit wordt door 

nagenoeg alle respondenten aangegeven. Deze reactie kan een positieve of een negatieve ervaring 

voor zowel de leerling als de docent opleveren. Deze ervaring kan daarmee bijdragen aan het 

´vertrouwen´ dat de leerling krijgt in de docent en aan het vertrouwen dat de docent krijgt in zijn 

eigen handelingsvermogen. De antwoorden liggen dicht bij elkaar en zijn genuanceerd vanwege de 

wederzijdse beïnvloeding van ervaringen van docenten en leerlingen. 

Vertrouwen van leerlingen 

Op school 1 melden zich steeds vaker kinderen zelf bij docenten, mentor of zorgteam. Zij zien andere 

kinderen gedijen en denken dan ‘ik wil ook geholpen worden’. De leerlingen voelen zich gekend op 

de school en ze weten dat ze altijd terecht kunnen bij de mentor of het zorgteam. Ze vallen niet in 

een gat, aldus de schoolleider. Een docent zegt hierover: “En als het werkt wordt het voor ons 

leuker”.  School 1 scoort ◆. 

Op school 2 is niet met docenten gesproken, maar met de onderwijsondersteuners. Dit maakt dat 

over signalen van leerlingen naar docenten geen eigen ervaringen werden gegeven door 

respondenten De onderwijsondersteuners zelf geven aan dat je ‘het effect van Passend Onderwijs’ 

snel terug ziet.  Of en hoe docenten dit ervaren, werd niet duidelijk. In tabel 2 wordt dit met ‘?’ 

aangegeven. 

Op school 3 wordt door sommige docenten de mogelijkheid geboden om op vrijwillige basis naar een 

les te komen. De ervaring leert daar dat deze ‘mentor-les’ altijd vol is. Ook de zorgcoördinator is 

makkelijk benaderbaar en leerlingen weten haar goed te vinden. Zelfs ontvangt zij via leerlingen 

signalen, soms via briefjes van andere leerlingen. Leerlingen, aldus de zorgcoördinator, zijn zorgzaam 

naar elkaar. School 3 krijgt score ⧩. 

Meerwaarde 
De derde variabele vanuit het ´van binnenuit´ perspectief betreft de meerwaarde die docenten zien 

van Passend Onderwijs. Al pratende met schoolleiders, zorgcoördinatoren, docenten en 

onderwijsondersteuners kwamen veel meer of minder aansprekende effecten aan de orde. Er 

werden veel antwoorden gegeven waarbij de grootste gemene deler neer kwam op: Vertrouwen van 

docenten in zorgteam en school. 

Vertrouwen dat docenten hebben in ‘hun school’ en het zorgteam. 

Medewerkers van school 1 melden vol overtuiging dat het veel leuker wordt ‘als het werkt’. Zij 

doelen daarmee op de handvatten en tips die zij van de onderwijsondersteuners ontvangen in de 

‘omgang’ met bepaald gedrag bij leerlingen. Het feit dat zij zich gesteund voelen door het zorgteam, 

schoolleider en collegae draagt hieraan ook bij. “Je hoeft het immers niet alleen te doen”. De school 

krijgt hiermee ◆.   

In school 2 is het vertrouwen groeiende. Dit gebeurt doorgaans pas nadat docenten eerder positieve 

ervaringen met het zorgteam hebben, volgens de onderwijsondersteuners. Zij hebben problemen in 

de klas en/of een leerling, zijn steeds vaker op de hoogte van de te nemen stappen en kunnen met 

hulp van de externe onderwijsondersteuner problemen oplossen. School 2 scoort halverwege ⧩. 
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Op school 3 is er eigenlijk is er nog niet veel veranderd na de invoering van Passend Onderwijs. Er 

worden geen positieve effecten genoemd van Passend Onderwijs en wel negatieve. Veel docenten 

zetten zich af want ze denken er ‘weer meer werk’ bij te krijgen. Passend Onderwijs: het leeft niet. 

De affiniteit met zorgleerlingen daarentegen is niet anders dan voorheen en deze worden begeleid 

één op één, iedere week door de persoonlijk begeleider en zo nodig de onderwijsondersteuner. 

Tijdens de leerlingenbespreking zijn wél veranderingen merkbaar. Hoe docenten over leerlingen 

spreken en ermee omgaan is wél veranderd. Dit heeft met een respectvolle en positieve 

grondhouding te maken wat merkbaar is in taalgebruik. De school krijgt een ○. 

Steun door schoolleiding 
De vierde essentiële factor die van invloed op het verlenen van steun door professionals aan een 

innovatie is belegd bij de schoolleiding. De drie schoolleiders zijn geïnterviewd over de steun die zij 

leveren aan de onderwijsvernieuwing op hun school, zoals Passend Onderwijs. Daarnaast zijn andere 

professionals in de scholen bevraagd over de steun die Passend Onderwijs krijgt van ‘deze 

leidinggevenden’. In alle interviews werd aangegeven dat de steun van de schoolleiding sterk 

afhankelijk is van hoe deze persoon zijn rol invult. 

De antwoorden worden daarom gegroepeerd rond het thema: Persoonlijke invulling door de 

schoolleider. 

Persoonlijke invulling door de schoolleider 

Destijds werden docenten op school 1 gestimuleerd om mee te gaan met de verandering en naast 

hun lesgevende taak ook kennis te ontwikkelen van problematieken die bij leerlingen kunnen 

voorkomen en vaardigheden om met deze leerlingen om gaan. De huidige schoolleider heeft die lijn 

doorgetrokken en ondersteund. De schoolleider heeft veel direct contact met docenten en biedt een 

luisterend oor. School 1 scoort hiermee ◆.  

Op school 2 wordt anders geleid. De zakelijke benadering deze schoolleider is  iets waar mensen aan 

moeten wennen. Hij steunt Passend Onderwijs evenwel: hij is van mening dat het belangrijk is dat 

kinderen onderwijs genieten dat het best past. De schoolleiding getuigt van daadkracht, visie en 

realisme aldus de externe onderwijsondersteuners. In deze school heeft de schoolleiding geen 

rechtstreeks contact met de docenten omdat teamleiders de directe aansturing doen. ⧩ 

De schoolleider van school 3 geeft aan dat hij ‘wat boven de materie hangt’, hij zegt vervolgens ”kun 

je nagaan hoe het leeft bij mij”. De docenten en zorgcoördinator geven aan dat de schoolleiding 

weinig sturing geeft. Ook ervaren zij weinig steun van de schoolleiding, Deze moet hen juist laten 

zien wat onderwijsondersteuners kunnen betekenen voor docenten. “Het beste is als een directielid 

een zekere affiniteit voor zorg heeft die begrijpt hoe belangrijk het is om sommige voorzieningen te 

faciliteren”. Dit is het minste het geval op school 3 ○. 

Steun door docenten 
De vijfde en laatste factor die bijdraagt aan duurzame verandering is de steun van docenten aan de 

innovatie in de school. Zonder een ‘zwart-wit’ onderverdeling te maken zijn de antwoorden van de 

respondenten die regelmatig terugkwamen gegroepeerd in drie thema’s. 

 Intrinsieke motivatie 
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 Bekendheid 

 Groepscultuur van de docenten 

Intrinsieke motivatie  

Bij intrinsieke motivatie gaat het om de motivatie die een docent uit zich zelf heeft om met 

zorgaspecten van onderwijs om te gaan in plaats van dat externe bronnen hem daartoe aan zetten.  

Op school 1 worden docenten tijdens het sollicitatiegesprek bevraagd op affiniteit met zorg en 

daarmee of de kandidaat in het docententeam past. De zittende docenten willen vrijwel allemaal in 

de ondersteuning van leerlingen iets betekenen. School 1 onderscheidt zich hiermee als eerste in de 

rij ◆. 

Op school 2 wordt door respondenten aangegeven dat de betrokkenheid van docenten wisselend is. 

Op het VMBO zijn de docenten meer als team betrokken bij de ondersteuning van leerlingen dan op 

het VWO. Tegelijk is de betrokkenheid van sommige docenten zó groot, dat deze ‘zorg overnemen’ 

die niet binnen hun takenpakket hoort⧩. 

In school 3 spraken de respondenten hier allemaal over. Voor mensen die affiniteit met 

leerlingenzorg hebben zijn functies als zorgcoördinators een logisch gevolg van wat zij zelf graag 

willen. Dit is voor docenten en schoolleiders niet anders. “gepassioneerde docenten zorgen zonder 

meer voor de profilering van Passend Onderwijs”. Maar volgens de schoolleider, docenten en 

zorgcoördinator blijkt de betrokkenheid van docenten, net als op school 2 heel wisselend tot klein te 

zijn. School 3 scoort hiermee net als school 2 ⧩. 

Bekendheid  

Op school 1 zijn docenten vertrouwd met verschillende aandoeningen bij leerlingen. Docenten 

kennen de problematiek en zijn getraind in het hiermee omgaan. Docenten zijn zich bewust van 

kinderen met zorgvragen. Zij kijken met een andere bril:  niet de aandoening is het belangrijkste 

maar het welzijn van het kind. School 1 scoort ◆.   

School 2: Bewustwording en bewustzijn van docenten ontbreekt regelmatig. De vraag ‘wat heeft een 

kind nodig’ in plaats van ‘hoe moet het kind zich aanpassen aan mijn gedrag’ wordt nog maar weinig 

gesteld door docenten. Als dit gebeurt ontstaat pas een zogenaamde mindshift. Zo verwoordden de 

onderwijsondersteuners op school 2. Het belangrijkste is dus of een docent capabel is om van 

houding te switchen. En als hij dat niet kan of wil, dan zullen er lastige situaties ontstaan tussen 

leerling en docent. Als daarnaast de kennis en vaardigheid van docenten verbeteren zullen docenten 

scherper zijn op gedrag van leerlingen en steeds meer kunnen betekenen. 

De schoolleider op deze school voegt daar aan toe:  “de docent van 2020 is een andere docent dan 

de docent van nu, dat zullen docenten moeten beseffen”⧩. 

Op school 3 bestaat nog grote onbekendheid bij docenten. In eerste instantie lijkt dit te maken te 

hebben met angst: “docenten zijn bang dat ze andere leerlingen moeten bedienen dan dat zij 

gewend zijn” en “docenten denken dat ze ‘meer moeten en er meer tijd in moeten steken’. Ook 

hebben sommige docenten een aversie en willen het op hun eigen manier blijven doen: “dit is mijn 

eigen toko”, zeggen ze dan.” Aldus de zorgcoördinator ○. 
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Groepscultuur van docenten 

Op school 1 zitten zorg en ondersteuning ‘in de genen’ van de mensen, en zo zegt de schoolleider, en  

is collectief besloten om de schouders te zetten onder het omgaan met verschillende 

gedragsaandoeningen bij kinderen. Er is op deze school altijd een klimaat geweest van ‘dat als ergens 

het nut van ingezien wordt, dan zet je samen je schouders eronder’. Toen men merkte dat dat een 

fijne manier was van werken, is dit langzaam door gegroeid naar de rest van de school. Er wordt nu 

veel door het team opgevangen en samengewerkt. Zorg en ondersteuning  wordt door docenten 

omarmd vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid ◆. 

Docenten van school 2 zijn gewend om samen te werken. Dit is veel vroeger ontstaan en ontstaan 

dankzij het feit dat men vanuit denominatie een minderheidsschool was en om ook moest gaan met 

leerlingen die niet perse het niveau hadden om naar deze school te gaan. De bereidheid tot 

samenwerken wordt terug gezien in het ontwikkelen van bepaalde nieuwe vakken, zo zei de zorg 

coördinator. Naar verluidt is dit is op het VMBO meer het geval dan op HAVO/VWO. Teams die het 

lastig hebben met een leerlingen maar het samen dragen laten een soort van openheid zien ⧩. 

Op school 3 bestaat geen gemeenschappelijke visie. In interviews wordt meermalen gezegd dat er 

nogal wat ‘uitgebluste’ docenten zijn die moeilijk enthousiast te maken zijn. De geïnterviewde 

docenten beweren dat als je er moeite voor doet je er altijd dingen voor terug ziet komen. Maar dat 

geldt niet, zo voegen ze toe, voor verzuurde mensen met oud zeer ○. 

Resultaat: duurzaamheid verandering 
Volgens het gebruikte ‘van binnenuit’ worden bij ‘de duurzaamheid van verandering’ de eerder 

beschreven thema’s als voorwaardelijk gezien. 

Uit de interviews zijn factoren gedestilleerd waaraan je kunt ‘aflezen’ of de innovaties, de 

veranderingen die een gevolg zijn van Passend Onderwijs, inderdaad op scholen als duurzaam 

aangemerkt kunnen worden. De vier sub-items volgen hierna. 

 Inbedding in beleid van de school 

 Mate van inbedding ‘zorg’ in de organisatie 

 Docenten die ervaringen of het geleerde in de praktijk brengen in de klas 

 Zelfvertrouwen van docenten. 

Inbedding in beleid van de school 

Kijkend naar hoe Passend Onderwijs is ingebed in beleid van de school zijn de onderzoeksresultaten 

als volgt. 

Op school 1 bestaat de visie om alle leerlingen te helpen. Leerlingenzorg is geïncorporeerd in de visie 

van de school: het aanreiken van gereedschap aan leerlingen om zo zelfstandig mogelijk straks in de 

maatschappij te kunnen functioneren. De cultuur van de school is zodanig dat er een’ Open Deur 

klimaat’ heerst waar docenten openstaan voor adviezen na lesobservaties in de klas. Er is sprake van 

transparantie◆. 

Op school 2 bestond al een visie op leerlingenzorg. Momenteel wordt binnen de school een visie op 

Passend Onderwijs geformuleerd en wordt beleid hierop ontwikkeld. De waarde hiervan wordt door 
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de schoolleiding benadrukt. Eén van de aandachtspunten op deze school is dat docenten Passend 

Onderwijs ‘in de klas’ moeten realiseren en daarvoor verantwoordelijk zijn. Binnen de toekomstige 

visie is aandacht voor meer zakelijkheid, meer transparantie en  verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie ⧩. 

School 3  is zoals eerder gezegd, sprake van weinig sturing. Maar net als in de andere scholen is er op 

last van het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan gemaakt. Via vergaderingen werd het 

belang van Passend Onderwijs aangegeven door de directie. Er lijkt echter onduidelijkheid te bestaan 

in de kant die de directie op wil. Er worden wel mooie woorden gesproken, maar  visie hierop 

ontbreekt: “als deze ontbreekt” zei een docent, “dan kunnen docenten, die dat niet willen of dat niet 

kunnen, geen adequate leerlingenzorg verlenen”. De school scoort ○.  

Mate van inbedding ‘zorg’ in de organisatie 

Op school 1 is zorg ingebed in de organisatie. De directeur zegt: “het zit in onze genen”. Dit heeft 

geleid tot transparantie en gezamenlijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid in de school.  

De klas inlopen bij en feedback geven aan elkaar, is daardoor normaal en de deuren staan hier open. 

Ook het observeren in de klas is inmiddels zo gewoon dat geen enkele docent daar problemen meer 

mee heeft. Docenten die vroeger bij het optuigen van de zorgstructuur “niet in het zorgclubje wilden 

worden nu langzaam mee getrokken met de stroom”◆. 

Op school 2 is dat anders. Bepaalde aspecten van ‘zorg’ zijn ingebed zoals het feit dat er van oudsher 

persoonlijke begeleiders aan leerlingen worden gekoppeld. Verder is in opdracht van het 

Samenwerkingsverband wel een ‘mooi’ schemaatje van de zorgstructuur gemaakt. Van inbedding in 

de organisatie lijkt in deze school nog geen sprake te zijn. Een voorbeeld daarvan is het volgende: 

“Feedback geven aan elkaar, dat is een moeilijk begrip in het algemeen in het VO en bij ons op school 

niet anders”, aldus de schoolleider ⧩. 

School 3 Leerlingen observaties vinden steeds vaker plaats en dit wordt daarna samen met de 

docenten besproken. Er is een begin gemaakt met het maken van video opnames. Deze wijze van 

observatie is  niet gewoon voor docenten. Veel succeservaringen waarover gesproken wordt vinden 

nog buiten de klas plaats ○. 

In de praktijk brengen 

Betreffende het ‘in de praktijk brengen’ van kennis en vaardigheden werd op school 1 aangegeven 

dat de kennis en vaardigheden zo ver ontwikkeld waren bij docenten dat de onderwijsondersteuners 

steeds vaker een stapje terug konden doen. De basisvaardigheden van docenten waren hier dermate 

ontwikkeld dat zij in de klas adequaat met problemen omgaan ◆. 

In school 2 werd door alle respondenten aangegeven dat de begeleiding van leerlingen meestal nog 

buiten de muren van de klas gebeurt. De ondersteuning was extern georiënteerd en voorzieningen 

als een ondersteuningslokaal waren hiervoor in de school getroffen. Binnen de klas wordt door 

docenten nog weinig in de praktijk gebracht. De school scoort het niet het beste maar ook niet het 

slechtste. Score ⧩ is het gevolg. 
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In school 3 wordt af en toe in de klas gekeken door de ambulante begeleiders. Liefst bij jongere 

collegae omdat deze hiervoor meer open staan dan oudere. Hier vindt de begeleiding in de klas 

minder systematisch plaats dan in school 1 en school 2. School 3 krijgt score ○. 

Zelfvertrouwen bij docenten 

Op school 1 zijn docenten zijn goed getraind in het opmerken van signalen. Maar docenten gaan 

verder op school 1. Zij signaleren niet alleen maar zij scannen iedere leerling ook op mogelijke 

problematiek. Door hun ervaring weten zij in de meeste gevallen adequaat te handelen. Indien dit 

niet het geval is dan zijn de lijnen met het zorgteam kort ◆. 

Op school 2 en 3 worden deviant gedrag van leerlingen ook opgemerkt. Het laten sudderen echter 

van een situatie in de klas omdat een docent twijfelt aan de oorzaak verergert de zaak, aldus een 

docent. Dit komt op beide scholen voor. Als óf het signaleren óf de gepaste docentbenadering niet bij 

het betreffende kind past dan kunnen situaties uit de hand lopen.  Een adequate reactie op bepaald 

gedrag is daarom belangrijk. Een goede reactie waarvan beide scholen melding maken is dat er 

‘geëscaleerd’ wordt naar het zorgteam waar een docent een hulpvraag neerlegt. De scholen 2 en 3 

eindigen daarmee gelijk en krijgen ⧩. 
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Bijlage 2 Werkzame krachten ‘van buitenaf’ 

 

Intentiekracht van het Samenwerkingsverband 

In de antwoorden op de onderzochte vragen hoe het samenwerkingsverband heeft bijgedragen aan 

de ontwikkeling van Passend Onderwijs op scholen worden de volgende antwoorden gegeven. 

In school 1 waren ontwikkelingen in jeugdzorg en onderwijs én het ontstaan van het 

Samenwerkingsverband geen aanleiding om ‘zorg’ op te pakken. De grootste en meest ingrijpende 

aanpassing betrof het uniformeren van de ondersteuningsplannen; deze zijn erg bureaucratisch, 

aldus de orthopedagoog. De school scoort hiermee het laagste ○. 

Op school 2 participeren verschillende geledingen binnen de school, waaronder schoolleiding en 

zorgcoördinator, in netwerkbijeenkomsten die door het samenwerkingsverband worden 

georganiseerd. Ook is er een gestandaardiseerd school-ondersteuningsplan gemaakt. De 

zorgcoördinator heeft een actieve rol in dit overleg en neemt initiatieven door in kaart te brengen 

welke voorzieningen op scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn; enige overlap met 

actiekracht kan worden vastgesteld. De individuele handelingsplannen van leerlingen zijn 

sindsdien allemaal geüniformeerd zoals het samenwerkingsverband dat voorschrijft ⧩. 

 

Op school 3 is Passend Onderwijs sinds het tot stand komen van het samenwerkingsverband 

langzaam geïntroduceerd. Het samenwerkingsverband heeft hierin via het benaderen van de 

schoolbesturen een actieve rol gespeeld. Bestuur, schoolleiding en de zorgcoördinatoren van de 

school participeren sindsdien periodiek in diverse overlegvormen die door het SWV zijn geïnitieerd. 

De schoolleider zegt dat hij alleen praat maar over geld in dit overleg en erg ‘boven de materie’ 

hangt. De zorgcoördinator ervaart dit overleg als zinvol: “Sparren met elkaar, ideeën uitwisselen, niet 

het wiel uitvinden dat is de meerwaarde van dit overleg” ◆. 

 

Actiekracht 

De actiekracht is het resultaat van het praktische samenspel van professionals. In de antwoorden 

kwam dit op de volgende wijze aan de orde: 

Op school 1 werden er activerende studiedagen gedaan met elkaar, die door ‘niet docenten’ zijn 

georganiseerd. Ook trainingen zijn al jaren ingebed in deze school. De docenten worden individueel 

geschoold door de orthopedagogen aan de hand van casuïstiek van leerlingen. Ook zitten zij bij de 

vergaderingen. Op deze manier kunnen ze dan meteen inspringen. Het samenspel tussen docenten, 

zorgcoördinator (orthopedagoog) en onderwijsondersteuners is normaal op de school. De 

samenwerking vloeit over in observatie van leerlingen, naar ‘teaching on the job’. Docenten geven 

aan dat je leert van elkaar waarbij de orthopedagoog aanvullend is. Doordat er korte lijnen zijn en er 

iedere week een bespreking is met de orthopedagoog, kom je zo dicht bij elkaardat het automatisch 

is om te vragen: “hoe doe jij dat dan?” ◆. 

Op school 2 loopt een groep docenten vrij makkelijk binnen bij de onderwijsondersteuners. 

“Laagdrempeligheid en een vaste kamer zodat ze je fysiek weten te vinden spelen een rol”, zo meldt 

de onderwijsondersteuner. De zorgcoördinator bevestigt dit: “Er zijn korte lijnen binnen elk team en 

elke afdeling. Dit bevordert dat er makkelijk contact met elkaar gelegd wordt’. Hierbij is de mentor 

betrokken, maar ook de leerlingbegeleider en indien nodig de onderwijs ondersteuner. Er is ook een 
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groep docenten, met name van havo en VWO, die dat niet doet. Het praktisch samenspel met de 

onderwijsondersteuners op deze school hangt nu vooral af van de externen zoals 

onderwijsondersteuners of remedial teachers. Er is binnen dit praktisch samenspel oog voor 

expertise-overdracht, de kennistransfer naar docenten. Hierbij zijn er veel bi-lateralen tussen 

onderwijsondersteuners met docenten naar aanleiding van  (leerlingen)observaties in de klas die 

worden nabesproken met docenten. “Vanuit het beeld dat er een kwalitatieve slag te maken is 

vanuit basisondersteuning denken we samen met de schoolleiding dat we met coaching on the job 

veel kunnen bereiken” ⧩. 

Op school 3 wordt de onderwijsondersteuner als schakel tussen docent en zorgleerlingen gezien. 

De  zorgcoördinator kijkt of ze hun hulp kunnen inzetten bij de ondersteuning van leerling of 

docent.  Zij stuurt docenten naar de onderwijsondersteuner, ook om zicht te houden op het 

zorgtraject met een leerling.  De zorgcoördinator denkt dat er nog winst te boeken is in de 

bekendheid met de onderwijsondersteuners én met kennis vergroten bij docenten over 

aandoeningen.  Er zijn met behulp van praktisch samenspel tussen onderwijsondersteuners en 

docenten genoeg mogelijkheden om te verbeteren. “Kijk wat dan gebeurt ,dat kunnen we straks in 

groter verband gebruiker”. 

Op school 2 heeft niet iedere docent kennis van de aanwezigheid van de onderwijsondersteuners of 

wie dat zijn.  Sommige docenten negeren uitnodigingen voor overleg van de onderwijsondersteuners 

of reageren niet op de op hun mails van de onderwijsondersteuner. Andersom zijn er ook gedreven 

docenten die graag ‘samen kijken en onderzoeken’ met de onderwijsondersteuner. “Je bent samen 

aan het zoeken wat de juiste manier is om een leerling te benaderen of te begeleiden, ik denk dat het 

zo moet zo zijn: om samen naar een leerling te kijken” ○. 

 
Tabel 10 Scoretabel intentiekracht, actiekracht en verbindingskracht 

  School 1 School 2 School 3 

Intentiekracht ○ ⧩ ◆ 

Actiekracht ◆ ⧩ ○ 

Verbindingskracht a ⧩ ◆ ○ 

Verbindingskracht b ◆ ⧩ ○ 

Verbindingskracht c ○ ◆ ○ 

Verbindingskracht Totaal 

(a+b+c) 
⧩ ◆ ○ 

  

Verbindingskracht 

De derde door van Delden genoemde kracht die van belang is in samenwerkingsverbanden is de 

verbindingskracht. De focus wordt gelegd op structureren en het bij elkaar brengen van de 

verschillende relevante partners. In de interviews kwam dit op drie niveaus aan de orde. Deze drie 

niveaus werden als deelvariabelen gehanteerd. Ook het afstemmen tussen werkprocessen en 

uitwisseling van informatie, een betere positionering van professionals en een eigen overlegplatform 

voor managers zijn thema’s die hieronder vallen. De drie gehanteerde deelvariabelen zijn: 

 Verbinding tussen zorg en onderwijsbeleid (a) 

 Verbinding tussen verschillende disciplines binnen de school (b) 
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 Verbinding met het bestuurlijk samenwerkingsverband (c)  

Verbinding zorg en onderwijsbeleid (a) 

Op school 1 zijn remedial teachers gestart met ‘Passend Onderwijs’. De schoolleiding 

heeft  dit  destijds gestimuleerd door  medewerkers uit te nodigen om mee te veranderen: van alleen 

een lesgevende taak naar docenten die zich ook met leerlingenzorg bezig houden. Omdat er altijd 

docenten waren die het nut er van in zagen is `zorg´ op school verder uitgegroeid, is er beleid 

geformuleerd en ingebed. De huidige schoolleider faciliteert de zorg binnen het onderwijs ook zoveel 

mogelijk en legt verantwoordelijkheid bij de professionals. De zorgstructuur is ingebed. 

Oorspronkelijk lag het initiatief bij de professionals. De school scoort op deze variabele ⧩. 

School 2 wordt momenteel een visie op zorg ontwikkeld over hoe ´zorg´ het beste kan worden 

ingebed binnen onderwijs en hoe zorgleerlingen benaderd moeten worden vanuit deze visie en hoe 

docenten hierin hun rol spelen. De schoolleider speelt hierin een prominente rol. niet alleen visie 

ontwikkeling maar ook de verbinding met onderwijsondersteuners wordt gelegd. De hiervoor 

beschreven zorgstructuur wordt door de zorgcoördinator gehandhaafd. School 2 scoort ◆. 

Op school 3 zijn in de aanloop naar Passend Onderwijs collectieve acties ter informatie van 

docenten  gefaciliteerd door schoolleiding. Vanuit het verleden was er al een bepaalde zorgstructuur 

op school die nu herzien en aangepast moet worden aan de voorgestelde structuur van het 

samenwerkingsverband. De zorgcoördinator probeert de docenten bekend te maken met de 

beschreven zorgstructuur maar loopt tegen motivatieproblemen bij docenten aan. De school 

scoort ○. 

Verbinding tussen verschillende disciplines binnen de school (b) 

Op school 1 zijn de onderwijsondersteuners ondanks dat ze extern zijn, onderdeel van het team. “We 

doen samen voortdurend trainingen”. Docenten hebben inmiddels naast dat ze lesgeven ook kennis 

van problematieken ◆. 

School 2 zou graag de huidige onderwijsondersteuners willen positioneren maar men weet niet tot 

op de dag van vandaag of ze volgend jaar terugkomen. Op het moment van de interviews zijn de 

onderwijsondersteuners belangrijke gesprekspartners voor de zorgcoördinator én de schoolleiding 

om de verdere ontwikkeling binnen de school te stroomlijnen ⧩. 

De zorgcoördinator van school 3 laat docenten zien dat onderwijsondersteuners iets voor hen 

kunnen betekenen. Zij stuurt daarom  docenten regelmatig naar de onderwijsondersteuners. “Het 

belang van onderwijsondersteuners in de school en hun positie moet benadrukt worden. Dan kunnen 

leraren hier hun voordeel mee doen”, zo zegt zij. De schoolleider speelt hierin geen rol en heeft dit 

bij de zorgcoördinator belegd. Volgens respondenten kunnen docenten die niet willen of niet 

kunnen, geen adequate zorg verlenen, zonder steun en sturing van de schoolleiding ○. 

Verbinding met het samenwerkingsverband (c)  

Op school 1 is destijds het schoolbestuur ondersteunend geweest aan de onderwijscoördinatoren, 

die aan de wieg stonden van het zorgbeleid. Het zorgteam van de school is daarna alleen maar groter 

geworden wat gepaard ging met structurele financiering. De laatst jaren is het leerlingenaantal 

echter groeiend maar toch krimpen de formatieplaatsen. De medewerkers van de scholen hebben 

hier vragen bij want ieder jaar wordt er bezuinigd en voor hen is niet inzichtelijk of al het geld van het 

samenwerkingsverband en dat eigenlijk voor de school bedoeld is wel op de school komt. De 

verantwoordelijkheid van de schoolleider, betreft de zorg. Hij zegt: “ik ben het kompas, maar de 
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directeur zorgt dat de begroting ‘groen’ is en deze participeert in het scholenoverleg`. De 

schoolleider heeft geen contact en daarmee slechts indirect verbinding met het bestuur ○. 

Op school 2 wordt door de schoolleider, adjunct-directeur, aangegeven dat hij zijn rol binnen zijn 

school en ook binnen het scholenoverleg kritisch en zakelijk inneemt en zaken vanuit een  

´bedrijfseconomische invalshoek´ beoordeelt ◆. 

De schoolleider van school 3 participeert in het scholenoverleg dat door het samenwerkingsverband 

opgestart is voor directieleden met de zorgportefeuille. Hij is adjunct-directeur, en praat daar over 

geld en begrotingen. De bestuurder van zijn school zit in een ander overleg en staat daarmee op 

afstand. “De schoolvertegenwoordigers hebben in het scholenoverleg grote bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden gekregen. Ik moet nu besluiten gaan nemen over begrotingen waarvoor ik 

me niet voel toegerust en daarom doe ik dat pas na vooroverleg met de bestuurder”. Hij vervolgt: “Ik 

zit in een met een rare pet en zou meer bevoegdheden moeten krijgen of deelname aan het 

scholenoverleg moet door mijn directeur gebeuren”. De verbindingskracht tussen schoolbestuur en 

school is fysiek geregeld maar qua zeggenschap klein. De school scoort net als school 1 ○. 
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Bijlage 3 Analyse intentiekracht en verbindingskracht 
 

Voor de volgende analyse zijn de gegevens uit hoofdstuk 5 en uit bijlage 2 gebruikt. 

De items die zijn gecodeerd slaan op de intentiekracht en op uitingen van verbindingskracht. Voor 

het samenwerkingsverband bestond, heb ik intentiekracht die uitging van het schoolbestuur gebruikt  

en later het bestuur van het samenwerkingsverband. De items zijn positief (+) of negatief (-) 

gescoord afhankelijk van het antwoord op de vraag of zij de verbindende dan wel intentiekracht 

ondersteunen.  

Tabel 11 Analyse intentiekracht 

Intentiekracht 

School 1 

H5 

 bestuur heeft pioniers ruimte gegeven         + 

 

 nu is samenwerking iets verbeterd maar ook belemmerende factoren:  

a) geen dekkend netwerk          - 

b) goed beargumenteerde overplaatsingen worden tegengehouden    - 

c) gebrek aan transparantie         - 

d) meer bureaucratie          - 

e) onduidelijkheid voor ouders         - 

f) oneigenlijke plaatsingen          - 

 

B3 

 uniformeren van de ondersteuningsplannen       + 

School 2 

H5  

 Passend Onderwijs krijgt vanaf schooljaar 2013-2014 aandacht binnen de gehele school + 

 Passend Onderwijs wordt gesteund door nieuwe schoolleider en stevig neer gezet   + 

 financiële gevolgen samenwerkingsverband zijn nog niet duidelijk: mag zakelijker   - 
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 geen dekkend netwerk          - 

 effect nieuwe geldstromen onduidelijk        - 

 positie externe ondersteuners onduidelijk        - 

 graag taakomschrijvingen voor onderwijsondersteuning      - 

B3 

 schoolleiding en zorgcoördinator nemen deel aan netwerkbijeenkomsten    + 

 gestandaardiseerd schoolondersteuningsplan       + 

School 3 

H5 

 Passend Onderwijs is sinds het tot stand komen van het  

samenwerkingsverband langzaam geïntroduceerd       + 

 besturen hebben gezamenlijk ondersteuningsplan geschreven     + 

 schoolleiding en de zorgcoördinatoren participeren in overleg     + 

 inzet op afspraken over harmoniseren van werkprocessen     + 

 school wordt door Samenwerkingsverband op zijn handelen gewezen    + 

 plaatsing van sommige kinderen op school ‘niet passend’      + 

 

B3  

 schoolleider praat over geld in overleg, maar adjunct twijfelt of hij wel mee moet doen - 

 zorgcoördinator ervaart overleg als zinvol: “Sparren met elkaar, ideeën uitwisselen  + 

 zorgstructuur moet herzien en aangepast worden aan voorgestelde  

ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband      + 

 
Tabel 12 Analyse verbindingskracht 

Verbindingskracht  

School 1 

Tussen zorg en onderwijsbeleid 

H5 

 zorg heeft plek gekregen in strategisch beleidsplan en niet meer weg te denken uit organisatie  + 

 voorzieningen getroffen om verder te professionaliseren en uit te bouwen    + 

 

B3 

 schoolleiding stimuleerde medewerkers om mee te veranderen naar (ook) leerlingenzorg   + 

 schoolleider faciliteert de zorg binnen het onderwijs       + 

 zorgstructuur is ingebed          + 
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Tussen verschillende disciplines binnen de school 

 zijn de onderwijsondersteuners ondanks dat ze extern zijn, onderdeel van het team.  

“We doen samen voortdurend trainingen”. Docenten hebben inmiddels naast  

dat ze lesgeven ook kennis van problematieken       + 

Tussen school en samenwerkingsverband 

 De verantwoordelijkheid van de schoolleider, betreft zorg: “ik ben het kompas”, maar de  

directeur zorgt dat de begroting ‘groen’ is en participeert in het scholenoverleg. De schoolleider  

heeft geen contact en daarmee slechts indirect verbinding met het bestuur    - 

 

 De laatst jaren is leerlingenaantal groeiend maar toch krimpen de formatieplaatsen.  

De medewerkers van de scholen hebben hier vragen bij want ieder jaar wordt er bezuinigd  

en voor hen is niet inzichtelijk of al het geld van het samenwerkingsverband en dat  

eigenlijk voor de school bedoeld is wel op de school komt      - 

 

School 2 

Tussen zorg en onderwijsbeleid 

 

H5 

schoolleiding stuurt ontwikkeling van  zorgbeleid:  

 a) zoveel mogelijk in de klas          + 

 b) zo min mogelijk flankerende ondersteuning        + 

 

B3 

 visie op zorg wordt momenteel ontwikkeld        + 

 zorgstructuur wordt door zorgcoördinator gehandhaafd       + 

 in kaart te brengen voorzieningen in SWV op initiatief van zorgcoördinator    + 

Tussen verschillende disciplines binnen de school 

 zou graag de huidige onderwijsondersteuners willen positioneren     +  
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Met het bestuur van de school 

 

 adjunct-directeur, aangegeven dat hij het binnen zijn stichting en ook binnen het scholenoverleg zijn rol 

kritisch en zakelijk inneemt en zaken als  

bedrijfseconoom beoordeelt          + 

School 3 

Tussen zorg en onderwijsbeleid 

H5 

 docenten via plenaire bijeenkomsten van PO op de hoogte gesteld     + 

 algemene informatie over nieuwe leerlingen en gedragsproblemen aangereikt    + 

 afnemende  facilitering van leerlingenzorg (leerlingentraining en begeleidingsuren) roept  

bij docenten twijfels op over steun vanuit schoolleiding       - 

 geen strategische visie op zorg         - 

 stevigere sturing door de directie een impuls kan geven aan meer betrokkenheid van docenten  - 

B3 

 schoolleiding faciliteerde collectieve acties ter informatie van docenten in de aanloop  

naar Passend Onderwijs          + 

Tussen verschillende disciplines binnen de school 

 Zorgcoördinator stuurt docenten regelmatig naar de onderwijsondersteuners.  

“Het belang van onderwijsondersteuners in de school en hun positie moet benadrukt  

worden. Dan kunnen leraren hier hun voordeel mee doen”. De schoolleider speelt hierin  

geen rol en heeft dit bij de zorgcoördinator belegd.       - 

Met het bestuur van de school 

 “Ik moet nu besluiten gaan nemen over begrotingen waarvoor ik  

me niet voel toegerust en daarom doe ik dat pas na vooroverleg met de bestuurder”.    - 

 

 “Ik zit in een met een rare pet en zou meer bevoegdheden moeten krijgen of deelname aan het 

scholenoverleg moet door mijn directeur gebeuren”. De verbindingskracht tussen bestuur  

en school is fysiek geregeld maar qua zeggenschap klein       - 
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