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VOORWOORD 

De invoering van passend onderwijs moet stapsgewijs en zorgvuldig gebeuren. Daarom wil de Stuurgroep Passend Onderwijs 
van CNV Onderwijs het proces goed monitoren, maar ook oplossingen aandragen en het delen van goede voorbeelden 
stimuleren.    
 

Voor u ligt een 1-meting die een vervolg is op de 0-meting van najaar 2012. Om te beginnen met het goede nieuws: op een 
aantal punten is vooruitgang geboekt of zijn kansen zichtbaar. Denk aan de rol van de interne begeleider als motor in de school, 
medezeggenschapsraden die beter geïnformeerd zijn en de bekendheid van passend onderwijs neemt toe naarmate de 
invoeringsdatum dichterbij komt. Allemaal lichtpuntjes.  

Er is ook nog veel werk aan de winkel. Op de vragen of leerkrachten en scholen klaar zijn voor de invoering van passend 
onderwijs wordt geen voldoende gehaald. Leerkrachten op basisscholen zitten het dichtst tegen een voldoende aan met het 
rapportcijfer 5,1. In het MBO is een grotere inspanning nodig en moet een rapportcijfer 4,2 opgehaald worden.  

 
In het onderwijs volgen 10-minutengesprekken naar aanleiding van rapporten, zodat leerkracht, ouders en leerlingen de handen 
ineen kunnen slaan om te verbeteren waar mogelijk is. De stuurgroep passend onderwijs wil nu 10 minuten aandacht van 
schoolbesturen en sectorraden PO, VO en BVE om samen de kansen op verbetering te pakken. De ambitie zou geen 5 of 6 
moeten zijn, maar een 7,5 zodat kinderen vol overtuiging in het passend onderwijs verwelkomd worden.  

De stuurgroep heeft een praktisch plan om in 7 stappen tot de invoering van passend onderwijs te komen:  

 

1. Voldoende training op vaardigheden in de praktijk 

2. Voldoende ondersteuning op de werkvloer 

3. Personeel en medezeggenschapsorganen worden er bij betrokken 

4. Maximale focus op het primaire proces 

5. Leraren beschikken over voldoende basis- en complexe vaardigheden 

6. Elke leraar kan zelf vorm geven aan de basisondersteuning 

7. Voldoende tijd, ruimte en mogelijkheden om het onderwijs professioneel vorm te geven 

 

CNV Onderwijs, Stuurgroep Passend Onderwijs 
Utrecht, november 2013 
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INLEIDING 

ACHTERGROND 

+ Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd op scholen in het Primair onderwijs (PO), Voortgezet 
onderwijs (VO) en MBO. Deze wet houdt in dat scholen vanaf dat moment een zorgplicht hebben voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen of een lichamelijke handicap). Zij moeten dan zelf 
ondersteuning regelen voor deze leerlingen op de eigen of een externe school (al dan niet in het speciaal onderwijs), in 
plaats van de ouders zelf. Elke school dient een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, waarin staat welke 
onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Door het scholen van personeel in het omgaan met 
verschillende soorten leerlingen moet elke school zo veel mogelijk extra ondersteuning kunnen bieden. Om het toekennen 
en bekostigen van deze extra ondersteuning aan leerlingen mogelijk te maken, gaan reguliere scholen en speciaal 
onderwijs samenwerkingsverbanden met elkaar aan. 

+ De bedoeling is dat in het schooljaar 2013/2014 de verdere inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs plaatsvindt 
op scholen. Op 1 november 2013 moet er een samenwerkingsverband zijn ingericht en in mei 2014 moeten deze 
verbanden een ondersteuningsplan hebben vastgesteld.  

+ CNV Onderwijs wil inzicht krijgen in hoe bekend scholen (en de verschillende rollen daarbinnen) zijn met de gevolgen van 
de wetgeving rondom passend onderwijs, welke activiteiten er inmiddels zijn ondernomen en wat de mogelijke 
belemmeringen zijn voor de invulling van passend onderwijs. In het najaar van 2012 heeft CNV Onderwijs een 0-meting 
uitgevoerd onder een groep van haar leden die werkzaam zijn in het PO, VO en MBO. Hieruit bleek dat er nog veel moet 
gebeuren rondom de invulling van het passend onderwijs. In het najaar van 2013 vond er een 1-meting plaats, die 
inzichtelijk moet maken wat de voortgang is. Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de 1-meting. 

 

ONDERZOEKSVRAGEN/HYPOTHESEN 

+ Sinds de 0-meting en de voortgangsrapportage in januari is de werkvloer beter geïnformeerd over zaken als het  
schoolondersteuningsprofiel (SOP), zware/lichte ondersteuning en inrichting samenwerkingsverband. 

+ Sinds de 0-meting wordt de werkvloer meer betrokken, dit gaat echter langzaam. 

+ Sinds de 0-meting is meer scholing gevolgd door inzet van de prestatiebox. 

+ De (G)MR-en zijn meer betrokken en kennen hun rechten. 

+ De OPR-en worden ingesteld en starten hun werk met kennis van zaken. 

+ We verwachten een toename in bekwaamheid. 
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INLEIDING 

DOELGROEP 

+ Net als bij de 0-meting, werd de 1-meting uitgezet onder leden van CNV Onderwijs die werkzaam zijn in de sectoren PO, 
VO of MBO. Afhankelijk van hun rol binnen de school, kregen zij bepaalde vragen voorgelegd. We maken onderscheid in de 
volgende rollen: 

1. Leraar of docent 

2. Intern begeleider, zorgcoördinator of medewerker afdeling studie en handicap* 

3. Schoolleiding, directie en management 

4. Ambulant begeleider 

5. Medezeggenschapsorganen (leden van de MR, GMR, OR, of OPR) 

6. Onderwijsondersteunend personeel 

 

METHODE & VELDWERK 

+ De 1-meting werd online afgenomen via een kwantitatieve vragenlijst.  

+ Het grootste deel van de doelgroep werd gericht benaderd via ledenbestanden van CNV Onderwijs, dit waren er in totaal 
29.815. Zij ontvingen een uitnodigingsmail met een link naar de online vragenlijst. Ook konden leden deelnemen via een 
open link op de website van CNV Onderwijs. 

+ Het veldwerk vond plaats van 2 t/m 13 oktober 2013.  

+ De gemiddelde invulduur van de vragenlijst was ongeveer 10 minuten. 

 

 

 

 

*Noot: in dit rapport wordt deze groep meestal aangeduid als “IB’ers”, omdat de grootste groep hiervan uit het PO komt. 

Daar waar het specifiek over IB’ers binnen het PO gaat wordt dit vermeld. Binnen het VO spreken we dan van zorgcoördinatoren 

en binnen het MBO van medewerkers studie en handicap.  
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INLEIDING 

STEEKPROEF 

+ In totaal hebben 2.648 leden de vragenlijst volledig ingevuld. Deze waren als volgt verdeeld over de verschillende sectoren 
en rollen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO VO MBO 

Leraar / docent 1.507 360 91 

IB’er, zorgcoördinator of medewerker 
afdeling studie en handicap 

303 30 15 

Schoolleiding, directie en 
management 

212 27 4 

Ambulant begeleider 74 24 0 

Leden van de MR, GMR, OR, of OPR 259 46 9 

Onderwijsondersteunend personeel 89 67 19 

TOTAAL 2.035 493 120 

*Omdat leden verschillende rollen kunnen vervullen, is het totaal lager dan de optelsom van de leden per rol. 
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LEESWIJZER RAPPORTAGE 
WEERGAVE RESULTATEN 

+ Deze rapportage is verdeeld in verschillende hoofdstukken per rol, in dezelfde volgorde als de vragenlijst. Elk hoofdstuk 
bestaat uit vier rubrieken: 

1. Rubriek 1: Bekendheid met gevolgen van de wetgeving passend onderwijs 

2. Rubriek 2: Reeds ondernomen activiteiten 

3. Rubriek 3: Successen 

4. Rubriek 4: Belemmeringen 

+ De rubriek Successen gaat in op succeservaringen rondom passend onderwijs, die gebruikt kunnen worden voor een artikel 
in één van de onderwijsbladen van CNV Onderwijs. Deze rubriek is daarom buiten beschouwing gelaten in deze 
rapportage. Enige uitzondering is het hoofdstuk onder Ambulant begeleiders, waarin enkele vragen wel zijn beschreven. 

+ Alle vragen uit rubriek 1, 2 en 4 zijn gerapporteerd, met uitzondering van vraag 159 t/m 162 (over de rol/functie van de 
OPR) omdat daar onvoldoende waarnemingen voor zijn. Linksonder op elke pagina staan de vraagnummers en basis van de 
vragen die op die pagina zijn getoond. 

 

SECTOREN 

+ Vrijwel alle resultaten zijn op sectorniveau (PO, VO of MBO) beschreven. Enige uitzondering is de groep Ambulant 
begeleiders, waarvan de resultaten op totaalniveau (alle sectoren samengenomen) zijn beschreven. 

+ Wanneer het aantal waarnemingen binnen een bepaalde sector tussen de 20 en 50 ligt, staat linksonder aangegeven dat 
deze verschillen meer indicatief zijn. Indien het aantal waarnemingen lager dan 20 is, zijn de resultaten alleen tekstueel 
beschreven of helemaal niet gerapporteerd. Houd er rekening mee dat deze percentages in werkelijkheid kunnen afwijken 
van de resultaten op basis van deze steekproef. 

 

ONDERWIJSTYPEN 

+ Binnen het PO en VO is er sprake van verschillende onderwijstypen. Binnen het PO zijn dit Bao, Sbao en SO (cluster 1, 2, 3 
of 4) en binnen het VO zijn dit VMBO/MAVO, HAVO/VWO, pro/lwoo en vso (cluster 1, 2, 3 of 4). 

+ Relevante significante verschillen tussen deze onderwijstypen staan vermeld in blauwe tekstvakken. Dit komt alleen voor 
bij de groep leraren/docenten, omdat er bij de andere rollen onvoldoende waarnemingen waren om naar verschillen 
tussen onderwijstypen te kunnen kijken. 

 

 

 

 

 

 



II. SAMENVATTING & 

CONCLUSIES PER ROL 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

1. LERAREN EN DOCENTEN 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Ongeveer de helft van de scholen binnen het PO en VO heeft volgens leerkrachten een standpunt ingenomen om de 
zorgplicht vorm te geven, binnen het MBO is dit slechts een derde. 

+ Leerkrachten binnen het PO zijn het meest bekend met wat er van hen wordt verwacht per 1 augustus 2014 (67% vindt dit 
volledig of deels helder), binnen het VO is dit ruim de helft en binnen het MBO 40%. 

+ Zes op de tien leerkrachten binnen het PO vindt het helder waar voor zichzelf de grens ligt tussen lichte en zware 
ondersteuning, binnen het VO en MBO is dit circa de helft. Hoe het nieuwe samenwerkingsverband zware ondersteuning 
gaat bieden is echter in de meeste gevallen geheel onduidelijk (61%).  

+ Slechts een tiende weet hoeveel extra ‘zorgleerlingen’ er in de klas mogen komen. 

+ Daarbij verwacht slechts een kwart van de leerkrachten per 1 augustus 2014 differentiatie én individuele hulp te kunnen 
bieden, de meesten verwachten slechts aan één van beide toe te komen. 

 

Conclusie: 

Binnen het PO zijn leerkrachten het meest bekend met de gevolgen van de wetgeving rondom passend onderwijs. Er blijkt vooral 
nog onduidelijkheid te zijn hoe in het nieuwe samenwerkingsverband zware ondersteuning aan leerlingen geboden gaat worden 
en hoeveel extra ‘zorgleerlingen’ er in de klas mogen komen. Ook verwachten de meeste leerkrachten dat het niet haalbaar is 
om zowel differentiatie als individuele hulp te kunnen gaan bieden. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

1. LERAREN EN DOCENTEN 

 

Ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ In de meeste gevallen zijn er nog geen afspraken gemaakt over de grenzen van passend onderwijs binnen de school of is 
dit niet bekend onder leerkrachten. 

+ Bijna de helft van de leerkrachten in het PO vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is om de leerlingen te 
kunnen begeleiden, binnen het VO en MBO is dit circa een derde. 

+ Leerkrachten binnen het PO en VO hebben in het vorige of huidige schooljaar meestal als team scholing gevolgd (resp. 89% 
en 61%) en in mindere mate (ook) individuele scholing (resp. 64% en 39%). Binnen het MBO heeft het merendeel nog 
helemaal geen scholing gevolgd. 

+ Binnen het PO zijn de meeste leerkrachten (vier op de vijf) betrokken bij de invoering van passend onderwijs, vaak werden 
ze hierover geïnformeerd door de directie/IB’er of een studiedag. Binnen het VO en MBO zijn leerkrachten minder vaak 
betrokken (resp. 54% en 33%). Een substantiële groep leerkrachten voelt zich (individueel of als team) dan ook niet of 
weinig betrokken bij de invoering van passend onderwijs.  

+ Het merendeel van de scholen heeft het toekomstige SOP nog niet besproken. Wel kunnen de meeste leerkrachten (deels) 
begeleiding voor preventie van leer- en gedragsproblemen geven. Over zwaardere onderwijsbehoeften (lichamelijke 
handicap, IQ < 80, visuele of auditieve beperkingen) is echter minder kennis in huis en worden vaker externen 
ingeschakeld. 

+ Leerkrachten voelen zich nog niet volledig klaar voor passend onderwijs; dit is het sterkst het geval in het MBO en het 
minst in het PO. 

 

Conclusie: 

Met name binnen het PO zijn leerkrachten betrokken bij de invoering van passend onderwijs en hebben op bepaalde gebieden 
scholing gevolgd. Echter binnen alle sectoren is het SOP vaak nog niet besproken en ontbreekt kennis over leerlingen met 
‘zwaardere’ onderwijsbehoeften. Ook is voor veel leerkrachten onvoldoende ondersteuning beschikbaar om de leerlingen te 
kunnen begeleiden. Leerkrachten zijn dan ook nog niet volledig klaar voor de invoering van passend onderwijs. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

1. LERAREN EN DOCENTEN 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Vrijwel iedere leerkracht geeft aan dat er belemmeringen zijn voor de invulling van passend onderwijs. Vaak zijn dit 
onvoldoende tijd (werkdruk) en onvoldoende menskracht. 

 

Conclusie: 

De grootste belemmering voor leerkrachten is het vinden van tijd om extra ondersteuning aan leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften te kunnen bieden. Op dit moment ligt de werkdruk voor leerkrachten nog te hoog om voldoende 
ondersteuning te kunnen bieden. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

2. INTERNE BEGELEIDERS (IB’ERS) EN ZORGCOӦRDINATOREN 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Binnen het PO hebben ongeveer zes op de tien scholen volgens IB’ers een standpunt ingenomen om de zorgplicht vorm te 
geven, binnen het VO en MBO is dit ongeveer de helft. 

+ De meeste IB’ers (bijna 80%) in het PO en VO weten wat er van hen wordt verwacht per 1 augustus 2014, vaak betreft dit 
(meer) coaching van collega’s. 

+ Ook vindt het merendeel het helder waar voor zichzelf de grens ligt tussen lichte en zware ondersteuning. Vergeleken met 
leerkrachten vindt een kleinere groep IB’ers het geheel onduidelijk hoe het nieuwe samenwerkingsverband zware 
ondersteuning gaat bieden (ruim vier op de tien). 

+ De wijze waarop de zorgmiddelen worden herverdeeld is niet bekend onder IB’ers of nog in ontwikkeling (in 60% van de 
gevallen). Verder weet het grote merendeel niet hoeveel extra ‘zorgleerlingen’ er op school mogen komen en wat de 
nieuwe positie van de RECs en SBaO wordt. 

 

Conclusie: 

IB’ers en zorgcoördinatoren zijn vergeleken met leerkrachten beter op de hoogte met wat er van hen verwacht wordt per 1 
augustus 2014. Ook geven meer IB’ers aan dat er al een standpunt is ingenomen met betrekking tot de zorgplicht en dat ze 
weten hoe het nieuwe samenwerkingsverband zware ondersteuning gaat bieden. Zaken die voor de meeste IB’ers nog niet 
(helemaal) duidelijk zijn, zijn het aantal extra ‘zorgleerlingen’ op hun school, de herverdeling van de zorgmiddelen en de nieuwe 
positie van de RECs en SBaO.  
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

2. INTERNE BEGELEIDERS (IB’ERS) EN ZORGCOӦRDINATOREN 

 

Ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Sinds de 0-meting heeft, aldus de IB’ers, circa de helft van de scholen inmiddels een duidelijke profilering van kwaliteiten 
vormgegeven (PO: 57%, VO: 42%). Ongeveer vier op de tien scholen heeft het personeel geschoold. Aanpassing van het 
aannamebeleid en ondersteuning van leraren zijn minder vaak vormgegeven. 

+ Veruit de meeste IB’ers binnen het PO hebben in het vorige of huidige schooljaar individueel of als team scholing gevolgd 
(circa 90%), deze scholing was met name gericht op werken met ontwikkelingsperspectieven, handelings- of 
opbrengstgericht werken. Binnen het VO heeft  70% individueel en 83% als team scholing gevolgd, de onderwerpen 
hiervan waren erg divers.  

+ Een derde van de IB’ers binnen het PO kan collega’s voldoende ondersteuning bieden bij hulpvragen, twee derde kan dit 
gedeeltelijk. Deze laatste groep mist met name kennis over leerlingen met meervoudige handicaps of visuele beperkingen. 
Binnen het VO zijn zorgcoördinatoren vaker in staat voldoende ondersteuning te kunnen bieden (ruim de helft) en kan 43% 
dit slechts deels. Binnen alle sectoren kan een grote meerderheid (deels) terugvallen op externe hulp. 

+ De meeste IB’ers weten nog niet waar ze vanaf 1 augustus 2014 terecht kunnen met vragen die ze nu aan de PCL of RECs 
stellen, dit is binnen het PO vaak nog niet uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband (51%), binnen het VO is het vaak 
nog helemaal niet bekend (40%). 

+ Ook IB’ers zijn nog niet volledig klaar voor passend onderwijs (gemiddeld geven zij zichzelf nog geen 6), wel vinden ze 
zichzelf er meer klaar voor dan de school (PO: 5,3, VO: 4,9). 

 

Conclusie: 

Ondanks dat het merendeel van de IB’ers inmiddels scholing gevolgd heeft, kunnen de meeste IB’ers in het PO slechts 
gedeeltelijk ondersteuning bieden aan collega’s met hulpvragen. Hiervoor kan er in de meeste gevallen externe hulp worden 
ingeschakeld. Waar IB’ers vanaf 1 augustus 2014 terecht kunnen met hulpvragen is in de meeste gevallen nog onbekend of niet 
uitgewerkt. Overall geven IB’ers aan nog niet volledig klaar te zijn voor passend onderwijs en de school volgens hen nog minder. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

2. INTERNE BEGELEIDERS (IB’ERS) EN ZORGCOӦRDINATOREN 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Vrijwel iedere IB’er geeft aan dat er belemmeringen zijn voor de invulling van passend onderwijs. Meestal zijn dit 
onvoldoende tijd (werkdruk) en onvoldoende duidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband. Binnen het PO speelt ook 
onvoldoende menskracht een grote rol. 

 

Conclusie: 

Net als voor leerkrachten is ook voor IB’ers de grootste belemmering het vinden van tijd of mankracht (in het PO) om de 
invulling van passend onderwijs te starten. Opvallend is echter dat een groot deel daarnaast aangeeft dat er meer duidelijkheid 
vanuit het samenwerkingsverband moet komen. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

3. SCHOOLLEIDING / DIRECTIE / MANAGEMENT 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Vergeleken met IB’ers zijn schoolleiders beter bekend met hoe de zorgmiddelen herverdeeld gaan worden: 57% binnen het 
PO is hier (deels) mee bekend, binnen het VO is dit maar liefst 78%. Ook de nieuwe positie van de RECs is voor een veel 
groter deel (deels) duidelijk. 

+ In lijn met de IB’ers geven ook schoolleiders aan dat met name de profilering van schoolkwaliteiten en scholing van 
personeel inmiddels zijn vormgegeven in het schoolbeleid. 

+ Ongeveer acht op de tien schoolleiders weten (gedeeltelijk) wat er per 1 augustus 2014 van hen wordt verwacht. Grootste 
vraagpunten zijn de financiering, praktische invulling in de klas en gevolgen voor de werkdruk. 

 

Conclusie: 

Het merendeel van de schoolleiders is (gedeeltelijk) bekend met de gevolgen van de wetgeving rondom passend onderwijs. 
Slechts een kleine groep heeft nog vragen, waarvan de financiering, praktische invulling in de klas en gevolgen voor de werkdruk 
de grootste vraagpunten zijn. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

3. SCHOOLLEIDING / DIRECTIE / MANAGEMENT 

 

Ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Binnen het PO heeft de helft van de schoolleiders in het vorige of huidige schooljaar nascholing gevolgd of is dit nog van 
plan, binnen het VO is dit 30%. 

+ De financiële middelen die door de overheid zijn ingesteld (zoals de prestatiebox), zijn vooral binnen het PO ingezet om in 
te spelen op professionaliseringsbehoeften van alle betrokkenen (PO: 55%, VO: 37%). De ‘functiemix’ is nauwelijks benut 
als vliegwiel voor passend onderwijs. 

+ Volgens de meeste schoolleiders zijn de belangrijkste kernelementen van het schoolbeleid naast handelings- en 
opbrengstgericht werken, ook een goede samenwerking binnen het samenwerkingsverband zodat expertise gedeeld 
wordt. 

+ Volgens zes op de tien schoolleiders beschikt de school over een SOP. Binnen het VO zijn er in ongeveer de helft van de 
gevallen ook al afspraken gemaakt rondom de zorgplicht en het aannamebeleid binnen het samenwerkingsverband. 
Binnen het PO is dit in een derde van de gevallen gebeurd. 

+ Weinig ‘zorgleerlingen’ worden binnen de school zelfstandig begeleid. In plaats daarvan gebeurt dit meestal via de 
zorgstructuur of met hulp van externen. Van leerlingen met gedrags- en leerproblemen is de meeste kennis in huis. 

+ Ook schoolleiders zijn terughoudend in de mate waarin zij klaar zijn voor passend onderwijs (gemiddeld een 6). Ook zij 
geven de school een nog lager cijfer (rond de 5,5). 

 

Conclusie: 

Het opstellen van een SOP is voor de meeste PO- en VO-scholen inmiddels gebeurd. Binnen het PO moeten er echter vaak nog 
afspraken gemaakt worden rondom de zorgplicht en het aannamebeleid binnen het samenwerkingsverband. Binnen het VO 
heeft de grootste groep schoolleiders (nog) geen nascholing gevolgd. Ook kunnen de meeste ‘zorgleerlingen’ niet zelfstandig 
worden begeleid binnen de school. Al met al zijn ook schoolleiders nog niet helemaal klaar voor passend onderwijs en de school 
in zijn totaliteit nog minder. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

3. SCHOOLLEIDING / DIRECTIE / MANAGEMENT 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Net als leerkrachten en IB’ers, geven ook schoolleiders aan dat onvoldoende tijd (werkdruk) de grootste belemmering is 
voor de invulling van passend onderwijs. Binnen het PO spelen hiernaast ook onvoldoende menskracht en onduidelijkheid 
vanuit het samenwerkingsverband een grote rol. 

 

Conclusie: 

Schoolleiders bevestigen de noodzaak voor meer tijd, mankracht en duidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband om een 
goede invulling te kunnen geven aan passend onderwijs. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

4. AMBULANT BEGELEIDERS 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ De grootste groep ambulant begeleiders ziet de toekomst van de AB-dienst als expertisecentrum voor het 
samenwerkingsverband. In de meeste gevallen (81%) is het echter nog onbekend hoe hun expertise precies zal worden 
ingezet. 

+ Het merendeel (64%) geeft tevens aan dat er door de samenwerkingsverbanden nog niets is gedaan om de geschetste 
gevolgen uit de 0-meting (o.a. meer thuiszitters, behoefte aan ondersteuning leraren, verlies van expertise) te voorkomen. 
Veel ambulant begeleiders vinden de houding van de samenwerkingsverbanden dan ook afwachtend. 

 

Reeds ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Negen op de tien ambulant begeleiders hebben vanaf januari 2013 nascholing gevolgd, meestal was deze scholing gericht 
op het vergroten van specifieke kennis en vaardigheden voor hun doelgroep. 

+ Om de expertise van ambulant begeleiders te behouden, overleggen de meeste AB-diensten met de 
samenwerkingsverbanden over de inzet in die verbanden. Volgens ambulant begeleiders richt het samenwerkingsverband 
zich echter meestal alleen op de bestuurlijke inrichting (44%) en in slechts een kwart van de gevallen ook op het behoud 
van de expertise van de AB-dienst. 

+ Een minderheid van de ambulant begeleiders (19%) voelt zich dan ook voldoende betrokken bij de invoering en gevolgen 
van passend onderwijs. Ook voelen zij zich gemiddeld nog niet helemaal klaar voor passend onderwijs (6,1), dit geldt 
volgens hen nog minder voor de ambulante dienst (5,3). 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

4. AMBULANT BEGELEIDERS 

 

Successen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ In de meeste gevallen zijn er nog geen successen geboekt voor de AB-dienst. In een derde van de gevallen is het gelukt de 
oorspronkelijke dienst in stand te houden, in een vijfde van de gevallen is dit niet gelukt. Vaak is dit echter nog onduidelijk 
(45%). 

+ De meeste AB-diensten hebben geen personeel ondergebracht bij een samenwerkingsverband (72%), terwijl dat vaak wel 
de bedoeling was (voor 52%). 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband is de grootste belemmering voor het veranderproces, gevolgd door een 
afwachtende houding of onwetendheid vanuit scholen. 

 

Conclusie: 

De AB-dienst wordt tot nu toe weinig betrokken bij de invoering en gevolgen rondom passend onderwijs. Zij maken meestal 
geen deel uit van de samenwerkingsverbanden, die zich bovendien meer op de bestuurlijke inrichting richten dan het behoud 
van expertise van de AB-dienst. De meeste ambulant begeleiders weten dan ook nog niet hoe hun expertise in de toekomst zal 
worden ingezet. Ook voelen zij zich gemiddeld nog niet helemaal klaar voor passend onderwijs. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

5. MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Binnen het PO weet ruim de helft van de (G)MR/OPR/OR-leden nog niet (precies) wat hun rol is rondom de invoering van 
passend onderwijs. Binnen het VO is deze groep kleiner (ruim een derde). 

 

Reeds ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ De medezeggenschapsorganen zijn vaak wel geïnformeerd over de invoeringsstappen van passend onderwijs binnen het 
samenwerkingsverband (PO: 69%, VO: 83%). Bij het beleid rondom de positie van ouders en hoe de 
ondersteuningsmiddelen worden ingezet binnen de school zijn zij echter minder vaak betrokken. 

+ In een minderheid van de gevallen is de ontvangen informatie voor de leden van de MR/OR voldoende om een 
onderbouwd advies te geven t.a.v. het SOP, dit geldt met name voor het PO.  

+ Binnen de GMR vindt een kleine minderheid dat er voldoende aandacht is voor de positie van het speciaal onderwijs of de 
AB-dienst binnen de GMR, of het behoud van expertise binnen het samenwerkingsverband. 

+ Ook medezeggenschapsleden zijn gemiddeld zeker nog niet klaar voor passend onderwijs, zij geven zichzelf en de 
(G)MR/OR/OPR gemiddeld nog geen 5. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

5. MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Gebrek aan kennis en tijd zijn de voornaamste belemmeringen voor medezeggenschapsorganen om hun taak vorm te 
geven. 

+ Volgens hen zijn de belemmeringen voor de school met name gebrek aan expertise onder het personeel, gebrek aan 
financiële ruimte en/of gebrek aan goed beleid. 

 

Conclusie: 

De rol van de medezeggenschapsorganen rondom de invoering van passend onderwijs lijkt, vooral in het PO, nog niet helemaal 
duidelijk. De meesten weten wel welke invoeringsstappen er binnen het samenwerkingsverband worden ondernomen, maar er 
is verder nog te weinig kennis of tijd om hun taak vorm te kunnen geven. De medezeggenschapsleden zijn dan ook zeker nog 
niet klaar voor de invoering van passend onderwijs. 
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SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

6. ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

 

Bekendheid met gevolgen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Het merendeel van het OOP heeft geen duidelijk beeld van hun toekomstige rol binnen het passend onderwijs.  

+ Circa zes op de tien ondersteuners heeft dan ook geen duidelijke visie op de rol zie ze vanaf 1 augustus 2014 moeten 
vervullen in het geval dat deze gaat veranderen. 

+ Binnen het PO is de helft van het OOP voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs binnen 
de school. Binnen het VO is dit slechts een derde. 

 

Ondernomen activiteiten 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Slechts een minderheid van de onderwijsondersteuners heeft vanaf januari 2013 scholing gevolgd of is betrokken geweest 
bij teamscholing ter voorbereiding op passend onderwijs. Deze groep is het grootst in het PO en het kleinst in het MBO.  

+ Ook het OOP geeft aan nog niet volledig te zijn voorbereid op passend onderwijs (gemiddeld rond de 6), ook zij geven de 
school een nog lager cijfer (amper een 5). 

 

 



24 

SAMENVATTING & CONCLUSIES PER ROL  

6. ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

 

Belemmeringen 

 

Belangrijkste resultaten: 

+ Ook voor het OOP is onvoldoende tijd (werkdruk) de belangrijkste belemmering. Binnen het PO speelt verder onvoldoende 
menskracht een grote rol en binnen het VO onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband en kennisgebrek. 

 

Conclusie: 

De meeste onderwijsondersteuners zijn niet of nauwelijks betrokken bij de invulling van passend onderwijs binnen hun school. 
De meerderheid weet niet welke gevolgen de wetgeving rondom passend onderwijs heeft voor hun rol, tevens is vooral binnen 
het VO een grote groep niet op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun school. Ook hebben de meesten geen scholing 
gevolgd en zijn niet betrokken geweest bij teamscholing. Het OOP geeft dan ook aan nog niet helemaal klaar te zijn voor 
passend onderwijs. 

 



II. BELANGRIJKSTE 

CONCLUSIES OP 

HOOFDNIVEAU 
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES OP HOOFDNIVEAU 

De belangrijkste conclusies die overall naar voren komen, zijn: 

1. Scholen zijn duidelijk nog niet helemaal klaar voor passend onderwijs: alle rollen scoren gemiddeld rond de 4, 5 of 6 op 
een schaal van 1 (totaal niet) t/m 10 (helemaal klaar). Vooral leden van de (G)MR/OR/OPR en leerkrachten scoren laag 
(vaak lager dan een 5).  

2. Onvoldoende tijd (werkdruk) is in vrijwel alle gevallen de grootste belemmering voor de invulling van passend onderwijs op 
scholen. Het PO heeft daarnaast ook vaak te kampen met te weinig mankracht, terwijl het VO vaker belemmerd wordt 
door onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband. Dit laatste is tevens voor ambulant begeleiders de voornaamste 
belemmering. De medezeggenschapsorganen hebben vaak te weinig kennis om hun taak vorm te geven. 

3. Het betrekken of informeren van de werkvloer rondom de invulling van passend onderwijs door de 
samenwerkingsverbanden, laat hier en daar nog te wensen over. Zo is het voor veel leerkrachten en IB’ers onduidelijk hoe 
er zware ondersteuning aan leerlingen zal worden geboden. Ook is het nog niet bekend of uitgewerkt waar IB’ers vanaf  
augustus 2014 terecht kunnen met vragen die nu aan de PCL of RECs worden gesteld. Vooral de AB-dienst wordt vaak niet 
betrokken bij het samenwerkingsverband, waardoor veel ambulant begeleiders nog niet weten of en hoe hun expertise in 
de toekomst wordt ingezet. Ook de meeste leden van de GMR vinden dat er onvoldoende aandacht is voor het behoud van 
expertise binnen het samenwerkingsverband. 

4. Als we kijken naar de beleving van leerkrachten als het gaat om betrokkenheid bij de invoering van passend onderwijs, 
voelen veel leerkrachten zich (enigszins) niet betrokken, met name in het VO en MBO (circa de helft). 

5. Ongeveer zes op de tien scholen in het PO en VO heeft inmiddels een SOP opgesteld. Volgens leerkrachten heeft het 
merendeel van de scholen dit SOP echter nog niet besproken binnen het team. Ook geeft binnen het PO slechts een 
minderheid van de leden van de MR of OR aan voldoende informatie te hebben ontvangen om een onderbouwd advies te 
geven t.a.v. het SOP. 

6. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende rollen in de mate waarin zij weten wat er van hen wordt verwacht vanaf 1 
augustus 2014. Onder schoolleiders en IB’ers is circa acht op de tien hier (deels) van op de hoogte. Onder leerkrachten is 
deze groep kleiner, vooral binnen het MBO (PO: 67%, VO: 53%, MBO: 40%). Van de onderwijsondersteuners en ambulant 
begeleiders heeft het merendeel geen duidelijk beeld van hun rol per augustus 2014. 

 

 

 

 



III. RESULTATEN: 
Leraar/docent 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Binnen het PO en VO heeft ongeveer de helft van de scholen een standpunt ingenomen om de zorgplicht vorm te geven 
(resp. 52% en 48%). Binnen het MBO is dit slechts een derde. In de rest van de gevallen is dit niet gebeurd of niet bekend. 

+ Leerkrachten binnen het PO zijn het meest bekend met wat er van hen wordt verwacht in het kader van passend 
onderwijs: twee derde vindt dit volledig of gedeeltelijk helder, een derde vindt het echter niet helder. 

+ Binnen het VO geeft iets meer dan de helft aan (deels) bekend te zijn met wat er van hen wordt verwacht, 47% is hier niet 
mee bekend. 

+ Binnen het MBO geeft het grootste gedeelte (60%) aan helemaal niet te weten wat er van hen wordt verwacht. 

 

 

 

 

BEKENDHEID GEVOLGEN WETGEVING HET GROOTST IN HET PO, HET KLEINST IN HET MBO. 

MBO
12%

27%

60%

VO
19%

34%

47%

PO
21%

46%

33%

Is het helder wat er van zichzelf wordt 
verwacht?

Ja

Deels

Nee

 

+ Binnen het PO vinden zes op de tien leerkrachten 
het (deels) helder waar voor zichzelf de grens ligt 
tussen lichte en zware ondersteuning aan 
leerlingen. Binnen het VO en MBO is dit circa de 
helft. 

+ Waar de grens ligt voor het team is minder 
duidelijk: binnen het PO zegt de helft dit (deels) 
helder te vinden, binnen het VO en MBO is dit vier 
op de tien.  

 

 

  
Met name scholen in het Sbao (PO), pro/lwoo en 
vso (VO) hebben al een standpunt bepaald. Voor 
deze scholen is het ook duidelijker waar de grens 
ligt tussen lichte en zware ondersteuning.  
 

Vraag 9, 10, 11, 12 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=360, MBO n=91 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Binnen alle sectoren weet circa een op de tien leerkrachten hoeveel ‘zorgleerlingen’ er in de klas mogen komen. 

+ Vier op de tien leerkrachten vinden het (enigszins) duidelijk hoe in het nieuwe samenwerkingsverband zware 
ondersteuning aan deze leerlingen geboden gaat worden. De rest (61%) vindt dit geheel onduidelijk. 

+ Ongeveer een kwart van de leerkrachten verwacht per 1 augustus 2014 zowel differentiatie als individuele hulp te kunnen 
bieden, de meesten verwachten echter aan slechts één van beide toe te komen. Ten opzichte van de andere sectoren 
verwacht het PO de meeste hulp te kunnen bieden.  

 

 

 

 

 

KWART VAN DE LEERKRACHTEN KAN DIFFERENTIATIE ÉN INDIVIDUELE HULP BIEDEN. 

MBO
22%

34%
18%

26%

VO
25%

35%

14%

26%

PO
29%

45%

3%

24%

Kan leerkracht zowel differentiatie als 
individuele hulp bieden?

Ja

Nee, alleen één van 
beiden, het andere schiet 
er dan bij in

Nee, geen van beiden

Weet ik (nog) niet

MBO
18%

23%

18%

42%

VO
27%

22%

10%

41%

PO
25%

34%
3%

38%

Kan school zowel differentiatie als 
individuele hulp bieden?

 
Leerkrachten uit het Sbao, SO (PO), 
pro/lwoo en vso (VO) verwachten veel 
vaker zowel differentiatie als individuele 
hulp te kunnen bieden. 
 

Vraag 13, 14, 15, 16* 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 
*v16 alleen aan PO en VO gesteld 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Binnen het PO en VO geeft ongeveer een kwart van de leerkrachten aan dat er afspraken zijn gemaakt over de grenzen van 
passend onderwijs binnen de school. Binnen het MBO is dit 13%. Nog een kwart zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt; 
de resterende grootste groep weet het niet (geldt voor alle sectoren). 

 

 

 

 

 

GROOT DEEL VAN DE LEERKRACHTEN KRIJGT ONVOLDOENDE ONDERSTEUNING. 

10%

18%

8%

27%

45%

4%

33%

9%

29%

30%

1%

27%

9%

30%

33%

Ja, door middel van extra
handen in de klas

Ja, door middel van voldoende
beschikbare expertise binnen de

school

Ja, op een andere wijze
georganiseerd, namelijk:

Weet ik niet

Nee

Voldoende ondersteuning beschikbaar voor 
leerkracht?

PO

VO

MBO

 

+ Bijna de helft van de leerkrachten in het PO zegt 
onvoldoende ondersteuning te krijgen om de 
leerlingen te kunnen begeleiden. In het VO en 
MBO is dit circa een derde. 

+ De leerkrachten die wel voldoende worden 
ondersteund, krijgen deze steun meestal in de 
vorm van beschikbare expertise binnen de school. 
Dit is vaker binnen het VO en MBO het geval dan 
binnen het PO. 

 
Vergeleken met de andere primair-
onderwijstypes biedt het SO veel meer 
ondersteuning: hiervan krijgt een derde 
van de leerkrachten extra handen in de 
klas en de helft expertise binnen de 
school. Een kleinere groep (21%) vindt 
dan ook dat de geboden ondersteuning 
onvoldoende is. 
 

 
Externe hulp (IB’er, AB’er, stagiar(e)s, 
RT’er) 
Zorgteam 
Speciale cursus / master SEN 
Via het samenwerkingsverband 
Rugzakbegeleiding 
 

Vraag 18, 19 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Bijna twee derde van de leerkrachten in het PO heeft in het vorige of huidige schooljaar individuele scholing gevolgd, 
meestal ging dit om handelingsgericht werken. Binnen het VO en MBO heeft het merendeel geen enkele individuele 
scholing gevolgd (resp. 61% en 69%). 

+ Negen op de tien leerkrachten in het PO kregen als team scholing, ook meestal op het gebied van handelings- of 
opbrengstgericht werken. Binnen het VO kreeg 61% gezamenlijke scholing, in uiteenlopende onderwerpen. MBO-
leerkrachten hebben in twee derde van de gevallen (ook) geen gezamenlijke scholing gevolgd. 

 

 

 

 

 

MET NAME LEERKRACHTEN IN HET PO HEBBEN SCHOLING GEVOLGD. 

42%

18%

12%

11%

7%

1%

8%

36%

12%

20%

13%

7%

7%

1%

9%

61%

3%

14%

7%

10%

3%

1%

7%

69%

Handelingsgericht werken

(met groepsplannen)

Kennis en vaardigheden

rondom gedrags- en

ontwikkelingsproblemen

Kennis en vaardigheden

rondom leerproblemen

Kennis en vaardigheden

rondom het vormgeven van

(individuele) leerlijnen

Master SEN

Co-teacherschap

Anders, namelijk:

Geen

Gevolgde individuele scholing:

PO

VO

MBO

53%

47%

17%

24%

14%

16%

10%

7%

17%

3%

5%

6%

7%

11%

18%

22%

15%

4%

15%

12%

11%

11%

7%

5%

3%

3%

11%

39%

5%

7%

2%

4%

3%

1%

7%

8%

0%

7%

2%

1%

10%

68%

Handelingsgericht werken

Opbrengstgericht werken

Klassenmanagement

Eén-zorg-route

Pedagogisch klimaat

Ontwikkelingsperspectieven

Vormgeven van (individuele)

leerlijnen

Dyslexie

Studiedag o.i.d. rondom het

schoolondersteuningsprofiel

Dyscalculie

School aan zet

Ouderparticipatie

Anders, namelijk:

Geen

Gevolgde scholing als schoolteam:

PO

VO

MBO

 
Autisme 
Coaching 
Pedagogisch 
Studiedag 
Coordinator (rekenen, taal) 
Hoogbegaafdheid 
Klassenmanagement 
 

 
Hoogbegaafdheid 
Kanjertraining 
Differentiatie 
Gedrag 
 

 
Op pro/lwoo en vso scholen 
hebben leerkrachten vaker 
individuele of teamscholing 
gevolgd dan op reguliere 
scholen in het VO. 
 

Vraag 20, 21 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 

creo
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Ruim vier op de tien leerkrachten in het PO vinden zichzelf of diens team (enigszins) betrokken bij de invoering van 
passend onderwijs. Bijna net zoveel leerkrachten geven echter aan hier (enigszins) niet betrokken bij te zijn. 

+ Binnen het VO voelt circa een derde zich persoonlijk of als team betrokken bij de invoering, echter bijna de helft geeft aan 
niet betrokken te zijn. 

+ In het MBO geeft circa een kwart aan individueel of als team betrokken te zijn, terwijl een grotere groep zegt niet 
betrokken te zijn (resp. 53% en 44%). 

 

 

 

 

VEEL LEERKRACHTEN VOELEN ZICH NIET BETROKKEN BIJ DE INVOERING VAN PASSEND ONDERWIJS. 

MBO
9%

19%

20%

14%

38%

VO
12%

22%

18%13%

35%

PO
11%

32%

19%

17%

21%

In hoeverre voelt de leerkracht zich 
betrokken?

Sterk betrokken

Enigszins betrokken

Neutraal

Enigszins niet betrokken

Helemaal niet betrokken

MBO
7%

18%

32%

20%

24%

VO
4%

27%

23%

21%

25%

PO
6%

35%

27%

18%

14%

In hoeverre is het team betrokken?

 
Vooral binnen de VO-types VMBO/MAVO en 
HAVO/VWO voelen leerkrachten zich niet 
betrokken (resp. 51% en 61%). Binnen het 
pro/lwoo en vso is dit nog geen derde. 
 

Vraag 22, 25 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ In het PO is in een vijfde van de gevallen de leerkracht niet betrokken bij de invoering van passend onderwijs. In het VO is 
dit bijna de helft en in het MBO twee derde. Leerkrachten die wel zijn betrokken, zijn meestal door de directie of intern 
begeleider geïnformeerd of hebben deelgenomen aan een studiedag van de stichting. 

+ Veel leerkrachten ondernemen hiernaast ook zelf actie om betrokken te zijn bij het proces. Meestal zoeken ze zelf 
informatie op (PO: 53%, VO: 44%, MBO: 41%) of gaan ze het gesprek aan binnen de school (PO: 40%, VO: 31%, MBO: 27%). 
Veruit het meest gebruikte middel om informatie op te zoeken is het vakblad van de vakbond. 

 

 

 

GROTE VERSCHILLEN TUSSEN DE SECTOREN IN HET BETREKKEN VAN LEERKRACHTEN. 

 

+ Het merendeel van de scholen heeft het 
toekomstige SOP nog niet besproken binnen het 
team (PO: 59%, VO: 62%, MBO: 78%). 

+ Wel kan een groot deel van de leerkrachten (deels) 
begeleiding voor preventie van leer- en 
gedragsproblemen geven (PO: 93%, VO: 80%, 
MBO: 71%). 

 

 

 

 
 
Leerkrachten uit het Sbao (PO), 
pro/lwoo en vso (VO) zijn vaker 
betrokken bij de invoering van passend 
onderwijs. 
 

Vraag 23, 24, 26, 27, 28 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 

41%

34%

21%

10%

11%

12%

11%

5%

21%

26%

22%

19%

7%

8%

8%

4%

3%

46%

13%

9%

3%

9%

3%

1%

0%

4%

67%

Geïnformeerd door de directie/intern 
begeleider

Studiedag(en) van de stichting/het bestuur

Schriftelijke/digitale informatie van de 
stichting/bestuur

Zelf actie ondernomen om betrokken te 
worden

Studiedag(en) van het 
samenwerkingsverband

Schriftelijke/digitale informatie van het 
samenwerkingsverband

Betrokken bij het opstellen van het school 
ondersteuningsprofiel

Betrokken bij het vormgeven van het beleid

Leerkracht is hierbij niet betrokken door 
school/bestuur/samenwerkingsverband

Op welke manieren zijn leerkrachten 
betrokken bij de invoering?

PO

VO

MBO

creo
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Deze leerlingen worden dan ook meestal via de zorgstructuur of zelfstandig begeleid. 

+ Leerlingen met een lichamelijke handicap, een IQ beneden de 80 of met visuele of auditieve beperkingen zijn vaker niet 
aanwezig op scholen. Over hen is dan ook minder vaak kennis in huis en er wordt vaker hulp van externen ingeschakeld. 

 

 

 

VAN LEERLINGEN MET GEDRAGS- EN LEERPROBLEMEN OF STOORNISSEN IS DE MEESTE KENNIS IN HUIS. 

PO VO MBO 

Gedragsproblemen/-
stoornissen 

1. Zorgstructuur (57%) 
2. Zelfstandig (24%) 

1. Zorgstructuur (61%) 
2. Zelfstandig (20%) 

1. Zorgstructuur (59%) 
2. Niet toe in staat (14%) 

Leerproblemen/-stoornissen 1. Zorgstructuur (69%) 
2. Zelfstandig (23%) 

1. Zorgstructuur (65%) 
2. Zelfstandig (25%) 

1. Zorgstructuur (59%) 
2. Zelfstandig (20%) 

Lichamelijke handicap 1. Zitten niet bij ons op 
school (47%) 

2. Zorgstructuur (21%) 

1. Zorgstructuur (43%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (24%) 

1. Zorgstructuur (31%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (22%) 

IQ < 80 1. Zorgstructuur (54%) 
2. Zelfstandig (18%) 

1. Zorgstructuur (28%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (25%) 

1. Zitten niet bij ons op 
school (29%) 

2. Zorgstructuur / worden 
niet toegelaten (19%) 

Visuele beperkingen 1. Zitten niet bij ons op 
school (59%) 

2. Externen (16%) 

1. Zorgstructuur (33%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (32%) 

1. Zitten niet bij ons op 
school (34%) 

2. Zorgstructuur (23%) 

Auditieve beperkingen 1. Zitten niet bij ons op 
school (46%) 

2. Externen (22%) 

1. Zorgstructuur (38%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (21%) 

1. Zorgstructuur (25%) 
2. Externen (24%) 

Vraag 30 t/m 37 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 

Top 2 manieren waarop leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden begeleid: 

creo
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Binnen het PO en VO passen de meeste leerkrachten zowel preventieve als curatieve begeleiding toe (55%). Onder MBO-
docenten is deze groep even groot als degenen die alleen curatieve begeleiding geven (43%). 

+ Helemaal klaar voor passend onderwijs zijn veel scholen en leerkrachten nog niet: op een schaal van 1 (totaal niet) t/m 10 
(helemaal klaar), geven PO-leerkrachten gemiddeld een 5. Dit gemiddelde cijfer is nog lager in het VO (4,5) en MBO (4,2). 

LEERKRACHTEN NOG NIET VOLLEDIG KLAAR VOOR PASSEND ONDERWIJS. 

5,1 5,0

4,6 4,5

4,2 4,2

Leerkracht School

Klaar voor passend 
onderwijs?

PO

VO

MBO

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 

 
Scholen in het Sbao, SO (PO), pro/lwoo en vso (VO) 
geven gemiddeld een hoger cijfer en zijn dus meer 
klaar voor passend onderwijs dan de meer reguliere 
onderwijstypen. 
 

Vraag 38, 39, 40 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 
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BELEMMERINGEN 

+ Onvoldoende tijd en menskracht zijn de grootste belemmeringen voor de invulling van passend onderwijs, vooral binnen 
het PO. Vrijwel niemand geeft aan dat er geen belemmeringen zijn. 

 

LEERKRACHTEN ERVAREN NOG VEEL BELEMMERINGEN VOOR PASSEND ONDERWIJS. 

75%

69%

37%

37%

31%

37%

32%

34%

11%

12%

3%

69%

48%

39%

36%

30%

31%

24%

25%

15%

11%

5%

64%

45%

36%

24%

34%

26%

31%

27%

16%

13%

2%

Onvoldoende tijd (werkdruk)

Onvoldoende menskracht op school en/of
in de klas

Ik mis kennis over hoe ik passend onderwijs
moet toepassen

De politieke ontwikkelingen werken
verwarrend

Ik mis de ondersteuning voor mezelf

Onvoldoende duidelijkheid vanuit het
samenwerkingsverband over de invulling

Onvoldoende ondersteuning voor het team
in de vorm van expertise

Onvoldoende ondersteunende materiële
hulpmiddelen

Binnen de organisatie is onvoldoende
draagvlak

Anders, namelijk:

Er zijn geen belemmeringen

Belemmeringen voor de invulling van 
passend onderwijs:

PO

VO

MBO

 
Er wordt veel top down geregeld (vanuit directie, 
samenwerkingsverband), leerkrachten worden hier 
(nog) niet bij betrokken 
Te grote klassen / te weinig ruimte om goede hulp te 
kunnen bieden 
Nog onduidelijk hoe het vorm gaat krijgen / wordt 
nog niet actief over gepraat of zorgprofiel gemaakt 
 

Vraag 47 
Basis: Leerkrachten/docenten 
PO n=1.507, VO n=359, MBO n=91 

creo




III. RESULTATEN: 
Interne begeleider (IB’er) 
/ zorgcoördinator 
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VO
40%

33%

27%

PO
25%

41%

34%

Helder waar grens ligt tussen lichte en zware 
ondersteuning?

Ja

Deels

Nee

BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Binnen het PO hebben zes op de tien scholen een standpunt ingenomen om de zorgplicht vorm te geven. Binnen het VO en 
MBO ligt dit iets lager: binnen die sectoren geeft ongeveer de helft aan een standpunt te hebben ingenomen. In de rest 
van de gevallen is dit niet gebeurd of niet bekend. 

+ Onder de IB’ers in het PO vindt twee derde het (deels) helder waar voor hen de grens ligt tussen lichte en zware 
ondersteuning aan leerlingen; binnen het VO is dit circa driekwart en binnen het MBO ruim de helft. 

 

 

 

 

VEEL ONDUIDELIJKHEID ROND HOEVEELHEID EXTRA ZORGLEERLINGEN OP SCHOLEN. 

 

+ Het merendeel van de IB’ers vindt het niet duidelijk 
hoeveel extra ‘zorgleerlingen’ op school mogen 
komen (PO: 83%, VO: 70%, MBO: 73%). 

+ Voor ruim de helft is het (enigszins) duidelijk hoe 
binnen het nieuwe samenwerkingsverband zware 
ondersteuning aan leerlingen zal worden aangeboden 
(PO: 58%, VO: 53%). Voor de overige begeleiders is dit 
geheel onduidelijk. 

 

 

 

Vraag 50, 51, 52, 53* 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=303, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 
*v53 alleen aan PO en VO gesteld 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ De rol(len) van de IB’ers zijn zeer divers en komen deels overeen tussen het PO en VO. Zwaartepunt ligt binnen het PO 
vaker bij coaching en onderwijsinhoudelijk beleidsontwikkeling. Binnen het VO zijn de rollen meer divers. 

+ Ongeveer acht op de tien IB’ers weten wat er van ze verwacht wordt vanaf 1 augustus 2014. Vaak betekent dit concreet  
(meer) coaching van collega’s, (meer) contacten met externen of het (meer) begeleiden van leerlingen. Een selecte groep 
denkt dat er niks zal veranderen (PO: 27%, VO: 17%).   

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE ROL VANAF AUGUSTUS 2014 VOOR MEESTE IB’ERS HELDER.   

86%

80%

62%

60%

59%

29%

11%

57%

40%

70%

53%

47%

50%

33%

Coach

Onderwijsinhoudelijk beleidsontwikkeling

Uitvoerend gericht op leerling(begeleiding)

Probleemoplosser

Administratie bijhouden

Opvang van moeilijke leerlingen

Anders

Rol IB'er binnen de school

PO

VO

48%

31%

13%

7%

7%

3%

27%

21%

40%

20%

27%

13%

17%

3%

17%

23%

Ja, (meer) coaching van collega´s

Ja, (meer) contacten met externen

Ja, (meer) begeleiding van leerlingen

Ja, opvang van meer leerlingen

Ja, (meer) administratie

Ja, anders

Ja, hetzelfde als nu

Nee

Helder er van zichzelf wordt verwacht vanaf 
augustus 2014?

PO

VO

Vraag 54, 55 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=303, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

 
Coördinator 
“Van alles” 
 

creo
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VO
10%

3%

57%

30%

PO
17%

4%

2%

61%

17%

Duidelijk wat de nieuwe positie van de RECs 
en SBaO wordt?

Ja, we krijgen één loket

Ja, er komen nieuwe 
aanvraagmogelijkheden

Ja, anders namelijk

Deels, maar nog veel is 
onduidelijk

Nee, geen idee

BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ De wijze waarop de zorgmiddelen worden herverdeeld is voor vier op de tien IB’ers (deels) helder. Een substantiële groep 
geeft echter aan dit helemaal niet helder te vinden (PO: 38%, VO: 47%). In de rest van de gevallen is dit beleid nog in 
ontwikkeling. 

+ Ook wat de nieuwe positie wordt van de RECs en SBaO is voor de meeste IB’ers nog onduidelijk of volledig onbekend (PO: 
78%, VO: 87%). 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE POSITIE REC’S EN SBAO VAAK NOG ONDUIDELIJK OF ONBEKEND.  

VO
10%

30%

47%

13%

PO
6%

34%

38%

22%

Helder op welke wijze de zorgmiddelen 
opnieuw verdeeld gaan worden?

Ja

Deels

Nee

Dit is in ontwikkeling

Vraag 56*, 57 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=303, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 
*v56 alleen aan PO en VO gesteld 
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Voor alle sectoren geldt dat er vrijwel altijd een netwerk bestaat van IB’ers/zorgcoördinatoren. Binnen het PO ligt dit 
aandeel (96%) hoger dan binnen het VO (80%).  

+ Binnen het PO wordt het netwerk in 45% van de gevallen aangestuurd vanuit het samenwerkingsverband, in 25% vanuit 
het bestuur en in 28% vanuit de verschillende netwerken naast elkaar. Binnen het VO wordt het netwerk vaker uitsluitend 
door het samenwerkingverband aangestuurd (65%) en toont het eigen bestuur minder initiatief.   

+ In het netwerk wordt vooral meegedacht over de inrichting van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband en 
proactief gewerkt aan de veranderende rol van de IB’ers. 

 

 

 

 

 

 

NETWERK IB’ERS VAAKST AANGESTUURD VANUIT SAMENWERKINGSVERBAND.  

VO
65%

12%

12%

12%

PO
45%

25%

28%

2%

Het netwerk is...

Aangestuurd vanuit het 
samenwerkingsverband

Eigen initiatief van het bestuur 
van de school

Verschillende netwerken naast 
elkaar

Dit weet ik niet

51%

61%

34%

8%

13%

42%

54%

27%

12%

35%

proactief gewerkt aan de veranderende rol 
van de IB'er / zorgcoordinator

meegedacht over inrichting passend 
onderwijs (binnen het 

samenwerkingsverband)

meegedacht over inrichting passend 
onderwijs (binnen het bestuur)

meebeslist over inrichting passend onderwijs 
(binnen het bestuur)

Weet ik niet

In ons netwerk/onze netwerken wordt...

PO

VO

Vraag 59, 60, 61 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=302, VO n=30 (indicatief), MBO n=14 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

creo
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52%

51%

45%

22%

19%

17%

11%

5%

15%

13%

7%

27%

13%

3%

30%

23%

10%

0%

20%

30%

Werken met ontwikkelingsperspectieven

Handelingsgericht werken (met groepsplannen)

Opbrengstgericht werken

Kennis rond vormgeven (individuele) leerlijnen

Kennis rond gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Kennis rondom leerproblemen

Master SEN

Co-teacherschap

Anders

Geen

Gevolgde individuele scholing:

PO

VO

ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Sinds de 0-meting heeft circa de helft van scholen inmiddels een duidelijke profilering van kwaliteiten vormgegeven (PO: 57%, 
VO: 42%). Circa vier op de tien heeft het personeel geschoold. Aanpassing van het aannamebeleid en ondersteuning van 
leraren zijn minder vaak vormgegeven. 

+ De individuele of gezamenlijke scholing in het vorige of huidige schooljaar was binnen het PO met name gericht op werken 
met ontwikkelingsperspectieven, handelings- of opbrengstgericht werken. Binnen het VO volgden zorgcoördinatoren meer 
diverse soorten scholing. Medewerkers studie en handicap in het MBO geven meestal aan geen enkele scholing te hebben 
gevolgd. 

+ De meeste IB’ers weten niet of er voor deze scholing toegekende middelen van de overheid zijn ingezet (PO: 57%, VO: 87%).    

 

 

 

 

 

 

 

DE MEESTE IB’ERS HEBBEN INDIVIDUELE OF GEZAMENLIJKE SCHOLING GEVOLGD. 

56%

50%

34%

25%

19%

16%

15%

14%

11%

10%

8%

6%

14%

6%

33%

27%

0%

7%

17%

27%

23%

13%

3%

10%

3%

7%

17%

17%

Handelingsgericht werken

Opbrengstgericht werken

Eén-zorg-route

Studiedag rond schoolondersteuningsprofiel 

Pedagogisch klimaat

Klassenmanagement

Ontwikkelingsperspectieven

Kennisrond vormgeven (individuele) leerlijnen

School aan zet

Dyslexie

Ouderparticipatie

Dyscalculie

Anders

Geen

Gevolgde scholing als schoolteam:

PO

VO

Vraag 62, 63, 64, 65 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=303, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

creo
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Tussen de sectoren blijken IB’ers in het PO het meest actief het team te begeleiden door middel van het informeren en 
ondersteunen. Binnen het VO en MBO heeft een selecte groep überhaupt nog niets ingebracht (resp. 20% en 27%).   

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING VANUIT IB’ERS VOORNAMELIJK GERICHT OP VERGROTEN VAN HANDELSBEKWAAMHEID EN 
INFORMEREN OVER (LANDELIJKE) ONTWIKKELINGEN BINNEN SAMENWERKINGSVERBAND.  

72%

58%

38%

33%

20%

19%

7%

6%

33%

43%

47%

40%

10%

33%

17%

20%

Vergroten van de handelingsbekwaamheid van 
het team (HGW, coachende rol)

Info over ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband

Info over landelijke ontwikkelingen

Discussie over de mogelijkheden van de school 
met het oog op het ondersteuningsprofiel

Samenwerking met SO/REC en SBO

Verandering van procedures

Anders

Ik heb (nog) niets ingebracht

Wat hebben IB'ers het team gebracht t.a.v. 
passend onderwijs vanaf januari 2013?

PO

VO

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 66, 71 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=302, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

+ De begeleiding vanuit de IB‘er is zowel 
preventief als curatief (oplossingsgericht). 
Dit geldt vaker voor het PO (66%) dan 
binnen het VO (57%).   

+ Binnen het VO is men wel vaker specifiek en 
alleen bezig met de curatieve inzet van 
begeleiding (33% vs 16%). Medewerkers 
studie en handicap binnen het MBO laten 
hetzelfde beeld zien als IB’ers binnen het PO. 

 

 

 

 

 

 

creo
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Binnen het PO kan een derde voldoende ondersteuning bieden aan collega’s bij hun hulpvragen omtrent leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Ongeveer twee derde kan dit slechts gedeeltelijk. Binnen het VO kan ruim de helft voldoende 
ondersteuning bieden en kan 43% dit gedeeltelijk.  

+ Nagenoeg geen enkele IB’er (over alle sectoren heen) geeft aan helemaal niet in staat te zijn om ondersteuning te bieden. 
Opvallend is wel dat binnen het MBO een vijfde aangeeft dat iemand anders binnen de school beschikbaar is voor de 
ondersteuning van collega’s.    

+ Degenen die deels of helemaal geen ondersteuning kunnen bieden, missen kennis op diverse vlakken. Dit geldt vaker voor IB’ers 
binnen het PO dan binnen het VO.  

 

 

 

 

 

 

ZORGCOÖRDINATOREN BINNEN HET VO VOELEN ZICH BETER IN STAAT OM COLLEGA’S TE ONDERSTEUNEN 
BIJ HULPVRAGEN DAN IB’ERS IN HET PO. MEN KAN VAAK (DEELS) TERUGVALLEN OP EXTERNE HULP.   

77%

70%

59%

59%

55%

37%

15%

43%

29%

43%

29%

21%

50%

36%

meervoudige handicaps

visuele beperkingen

lichamelijke handicaps/langdurig zieken

een beperkt IQ (lager dan 70)

auditieve beperkingen

gedragsproblemen/gedragsstoornissen

leerproblemen/leerstoornissen

Mis nog kennis over leerlingen met...

PO

VO

+ Een grote meerderheid van alle IB’ers kan 
(deels) terugvallen op externe hulp (PO: 
89%, VO: 83%, MBO: 87%. 

 

 

 

 

 

 

Vraag 67, 68*, 69 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=302, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 
*v68 alleen gesteld indien deels of niet in staat om collega’s te ondersteunen 
 

creo
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ De meeste IB’ers weten nog niet waar ze vanaf augustus 2014 terecht kunnen met vragen die nu aan de PCL of RECs worden 
gesteld. Binnen het PO is dit vaak nog niet uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband (51%) en binnen het VO is het vaak nog 
helemaal niet bekend (40%).  

+ Binnen het PO en VO lijken zowel de IB’ers zelf als de school nog niet klaar te zijn voor passend onderwijs: op een schaal van 1 
(totaal niet) t/m 10 (helemaal klaar), geven ze zichzelf gemiddeld lager dan een 6. De school staat er volgens hen nog slechter 
voor (PO: 5,3, VO: 4,9). 

+ Opmerkelijk is dat medewerkers studie en handicap in het MBO zichzelf gemiddeld een 6,5 geven als het gaat om het klaar zijn 
voor het passend onderwijs. Zij denken, net zoals bij de andere sectoren, dat de school hier in mindere mate klaar voor is (5,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE IB’ER IS NOG NIET HELEMAAL KLAAR VOOR HET PASSEND ONDERWIJS. DE SCHOOL NOG MINDER. 

VO
33%

40%

27%

PO
28%

2%

2%

17%

51%

Duidelijk waar men vanaf aug 2014 voor 
vragen terecht kan?

Ja, binnen het 
samenwerkingsverband is 
dat duidelijk
Ja, ik kan dan nog terecht bij 
de REC’s

Ja, ergens anders

Nee

Dit is nog niet volledig 
uitgewerkt binnen het 
samenwerkingsverband

Vraag 70, 72, 73 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=302, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

5,9

5,3

5,7

4,9

IB'er School

Klaar voor passend 
onderwijs?

PO

VO

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 
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BELEMMERINGEN 

+ Bijna twee op de drie IB’ers in het PO en VO geeft aan dat gebrek aan tijd/werkdruk de voornaamste belemmerende factor 
is. Daarnaast spelen ook onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband en (vooral in het PO) onvoldoende menskracht 
een belangrijke rol.  

+ Voor het MBO speelt tijdsdruk een relatief minder prominente factor (47%). Daarentegen vinden ze juist dat de politiek 
voor verwarring zorgt en hierdoor een belemmering vormt.   

 

 

 

 

 

 

 

TIJDSDRUK, ONDUIDELIJKHEID EN MENSKRACHT ZIJN VOORNAAMSTE BELEMMERINGEN. 

65%

52%

56%

39%

25%

22%

17%

15%

14%

14%

5%

63%

53%

37%

40%

27%

17%

20%

17%

13%

13%

3%

Onvoldoende tijd (werkdruk)

Onvoldoende duidelijkheid vanuit het 
samenwerkingsverband over de invulling

Onvoldoende menskracht op school en/of in de klas

Politieke ontwikkelingen werken verwarrend

Onvoldoende ondersteuning voor het team in de vorm van 
expertise

Onvoldoende ondersteunende materiële hulpmiddelen

Mis kennis over hoe ik passend onderwijs moet toepassen

Mis ondersteuning voor mezelf

Onvoldoende draagvlak

Anders

Er zijn geen belemmeringen

Belemmeringen voor de invulling van passend onderwijs:

PO

VO

Vraag 80 
Basis: IB’ers, zorgcoördinatoren, medewerkers afdeling studie en handicap 
PO n=302, VO n=30 (indicatief), MBO n=15 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 
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III. RESULTATEN: 
Schoolleiding / directie / 

management 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Binnen het PO is de wijze waarop de zorgmiddelen opnieuw verdeeld gaan worden voor 16% van de schoolleiding 
duidelijk, binnen VO is dit 37%. Echter, voor de meeste schoolleiders is het deels duidelijk (41% bij beide). 

+ Ook de nieuwe positie van de RECs is deels duidelijk voor zowel het PO als het VO (resp. 58% en 48% deels duidelijk). Voor 
22% van de schoolleiding (zowel PO als VO) is het duidelijk dat er één loket komt.  

 

 

 

 

 

 

GEVOLGEN WETGEVING DEELS DUIDELIJK VOOR SCHOOLLEIDING.  

Vraag 83, 84, 85 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 

VO
37%

41%

15%

7%

PO
16%

41%

31%

13%

Duidelijk hoe zorgmiddelen verdeeld gaan 
worden?

Ja

Deels

Nee

Dit is in ontwikkeling

+ Kijkend naar het schoolbeleid zien we dat er 
sinds de 0-meting vooral gewerkt is aan een 
duidelijke profilering van de 
schoolkwaliteiten (PO: 68%, VO: 59%) en 
aan de scholing van het personeel (PO: 43%, 
VO: 56%). 

 

 

 

 

 

 



49 

BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Ruim een kwart van de schoolleiders weet wat er van henzelf en de school verwacht wordt als het passend onderwijs van 
start gaat. De helft weet het min of meer; een vijfde vindt dit echter niet helder. 

+ De onderwerpen waarover men nog vragen heeft zijn hetzelfde voor zowel PO als VO. De meeste schoolleiders hebben nog 
vragen over financiering (circa 75%), gevolgd door de praktische invulling in de klas (65%) en de gevolgen voor de werkdruk 
(circa 60%). 

 

 

 

 

 

MET NAME FINANCIERING, PRAKTISCHE INVULLING IN DE KLAS EN WERKDRUK NOG NIET HELDER. 

Vraag 86, 87* 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 
*v87 alleen gesteld indien verwachtingen niet (helemaal) helder zijn 
 

VO
26%

52%

22%

PO
29%

52%

19%

Helder wat er van zichzelf en school 
verwacht wordt?

Ja

Min of meer

Nee

76%

65%

62%

59%

47%

49%

31%

6%

75%

65%

55%

55%

50%

40%

35%

5%

Hoe de financiering gaat verlopen

De praktische invulling in de klas

De gevolgen voor de werkdruk

Hoe je passend onderwijs in tijden van 
krimp kunt realiseren

De gevolgen voor het personeel

Hoe je collega’s kunt voorbereiden op 
passend onderwijs

Hoe de leerling populatie er uit komt 
te zien

Anders, namelijk:

Nog vragen over:

PO

VO
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Binnen het PO heeft de helft van de schoolleiding in het vorige of huidige schooljaar nascholing gevolgd of is dit nog van 
plan. Binnen het VO is dit 30%. Deze nascholing ging vooral om scholing of studiedagen vanuit het samenwerkingsverband 
of handelingsgericht werken. 

+ De ‘functiemix’ is nauwelijks benut als vliegwiel voor passend onderwijs: slechts 12% binnen het PO en 7% binnen VO is 
het eens met deze stelling. 

+ Vooral binnen het PO zetten scholen de door de overheid ingestelde financiële middelen in om in te spelen op de 
professionaliseringsbehoeften van alle betrokkenen (PO: 55%, VO: 37%). 

 

 

 

TEAM IS VOORNAMELIJK GEINFORMEERD OVER ONTWIKKELINGEN EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL. 

Vraag 89 t/m 93 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 

+ Driekwart van de schoolleiders (zowel PO als 
VO) geeft aan dat zij hun team voornamelijk 
mondeling geïnformeerd hebben over 
passend onderwijs. Opvallend is dat binnen 
het VO 19% van de ondervraagden hun team 
niet heeft geïnformeerd. 

+ Circa driekwart van de schoolleiders zegt 
hun team geïnformeerd te hebben over het 
ondersteuningsprofiel, daarnaast verstrekten 
zeven op de tien informatie over 
ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband. 

 

 

 

 

 

 

 

78%

73%

37%

7%

74%

67%

41%

26%

Ondersteuningsprofiel

Ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband

De samenwerking met 
externen 

Anders, namelijk:

Mijn team is geïnformeerd over:

PO

VO

 
Financiële consequenties 
Handelingsgericht werken 
Gevolgen voor personeel en 
bestuursstructuur 
 

creo
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Scholing van personeelsleden gebeurt binnen het PO meestal in aansluiting op de POP van het personeelslid (55%), en is in 
een derde van de gevallen afhankelijk van de situatie. Binnen het VO is deze scholing juist meestal situatieafhankelijk (44%) 
en sluit het in een derde van de gevallen aan op de POP. 

 

 

 

 

OPBRENGSTGERICHT WERKEN VOOR ZOWEL PO ALS VO BELANGRIJK. 

Top 5 aandachtgebieden scholing 

PO VO 

1. Handelingsgericht werken 73% 1. Klassenmanagement 59% 

2. Opbrengstgericht werken 72% 2. Opbrengstgericht werken 59% 

3. Eén-zorg-route 40% 3. Handelingsgericht werken 56% 

4. Ontwikkelingsperspectieven 36% 4. Pedagogisch klimaat 41% 

5. Klassenmanagement 33% 5. Ontwikkelingsperspectieven 26% 

Top 5 kernelementen van het beleid op passend onderwijs 

1. Handelingsgericht werken 67% 1. Samenwerking binnen het 
samenwerkingsverband 

59% 

2. Samenwerking binnen het 
samenwerkingsverband 

62% 2. Opbrengstgericht werken 56% 

3. Opbrengstgericht werken 59% 3. Handelingsgericht werken 48% 

4. Leerling staat centraal 53% 4. Leerling staat centraal 44% 

5. Regulier als het kan, speciaal als 
het moet 

49% 5. Regulier als het kan, speciaal 
als het moet 

41% 

+ Binnen het PO wordt het meeste 
aandacht geschonken aan 
handelingsgericht werken en 
opbrengstgericht werken. Binnen VO is 
opbrengstgericht werken eveneens 
belangrijk, maar ook 
klassenmanagement krijgt veel 
aandacht. 

+ De belangrijkste kernelementen van het 
beleid op passend onderwijs komen 
grotendeels overeen met de 
aandachtsgebieden voor scholing. Ook 
hier zijn handelsgericht- en 
opbrengstgericht werken belangrijk. 

 

 

 

 

 

Vraag 94, 95, 99 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Ongeveer zes op de tien de scholen in het PO en VO beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Echter bij 40% 
van het PO en 22% van het VO is dit nog in ontwikkeling of moet dit nog gebeuren. 

+ Vooral binnen het VO zijn er binnen het samenwerkingsverband al afspraken gemaakt rondom zorgplicht en 
aannamebeleid (PO: 33%, VO: 52%). 

 

 

 

 

MERENDEEL SCHOLEN BESCHIKT OVER EEN SOP. 

Vraag 96*, 97, 98 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 
*v96 alleen aan PO en VO gesteld 
 

+ De (G)MR/OR is voornamelijk geïnformeerd 
door de directie over de inrichting van 
passend onderwijs (PO: 71%, VO: 67%) en 
heeft hierbij in de meeste gevallen geen 
actieve rol gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

17%

27%

14%

7%

67%

30%

22%

11%

11%

22%

Is geïnformeerd door de directie

Heeft ingestemd met het school 
ondersteuningsprofiel

Iemand uit de (G)MR/OR heeft plaats 
in de Ondersteuningsplanraad (OPR)

Is geïnformeerd door iemand anders

Heeft invloed gehad op 
beleidsontwikkeling

Anders, namelijk:

De (G)MR/OR is als volgt betrokken bij 
de inrichting:

PO

VO

 
Nog onbekend of nog 
in ontwikkeling 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ De meeste leerlingen worden begeleid met hulp van de zorgstructuur binnen de school. Ook worden er regelmatig 
externen ingeschakeld. 

+ Met name voor gedragsproblemen (PO: 78%, VO: 85%) en leerproblemen (PO/VO: 89%) is al specifieke kennis in huis. Voor 
de overige beperkingen is aanzienlijk minder kennis in huis. 

+ De inzet van begeleiding is veelal wisselend (PO: 58%, VO: 59%), de ene keer preventief en de andere keer curatief. 

 

 

 

 

LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN WORDEN VEELAL MET HULP VAN DE ZORGSTRUCTUUR 
BEGELEID. 

PO VO 

Gedragsproblemen/-stoornissen 1. Zorgstructuur (63%) 
2. Externen (26%) 

1. Zorgstructuur (78%) 
2. Externen (15%) 

Leerproblemen/-stoornissen 1. Zorgstructuur (82%) 
2. Externen (12%) 

1. Zorgstructuur (67%) 
2. Externen (15%) 

Lichamelijke handicap 1. Externen (32%) 
2. Zorgstructuur (23%) 

1. Zorgstructuur (33%) 
2. Externen (22%) 

IQ < 80 1. Zorgstructuur (61%) 
2. Zitten niet bij ons op school (12%) 

1. Zorgstructuur (52%) 
2. Zitten niet bij ons op 

school (15%) 

Visuele beperkingen 1. Zitten niet bij ons op school (55%) 
2. Externen (20%) 

1. Zitten niet bij ons op 
school (30%) 

2. Externen (30%) 

Auditieve beperkingen 1. Zitten niet bij ons op school (40%) 
2. Externen (32%) 

1. Externen (37%) 
2. Zorgstructuur (30%) 

Vraag 101 t/m 108 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 

Top 2 manieren waarop leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden begeleid: 

creo
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Helemaal klaar voor passend onderwijs zijn veel schoolleiders en scholen nog niet: op een schaal van 1 (totaal niet) t/m 10 
(helemaal klaar), geeft de schoolleiding van PO zichzelf gemiddeld een 6 en de schoolleiding van VO gemiddeld een 5,7. 

+ De school zelf scoort volgens de directie gemiddeld nog lager (PO: 5,7, VO: 5,4). 

 

 

 

ZOWEL SCHOOLLEIDING ALS SCHOOL ZIJN NOG NIET HELEMAAL KLAAR VOOR PASSEND ONDERWIJS. 

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 

Vraag 109, 110 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 
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BELEMMERINGEN 

+ Schoolleiders binnen het PO zijn van mening dat onvoldoende tijd, menskracht en onduidelijkheid vanuit het 
samenwerkingsverband de grootste belemmeringen voor de invulling van passend onderwijs vormen. Binnen het VO wordt 
de verwarring rondom politieke ontwikkelingen tevens vaak genoemd. 

+ Slechts een kleine groep geeft aan dat er geen belemmeringen zijn. 

 

 

ONVOLDOENDE TIJD EN MENSKRACHT VOORNAAMSTE BELEMMERINGEN. 

Vraag 117 
Basis: Directie / management / schoolleider / rector 
PO n=212, VO n=27 (indicatief), MBO n=4 (niet gerapporteerd) 

55%

56%

45%

50%

27%

17%

10%

17%

16%

10%

5%

56%

37%

44%

26%

15%

15%

22%

7%

7%

11%

11%

Er is onvoldoende tijd (werkdruk)

Er is onvoldoende menskracht op school 
en/of in de klas

Politieke ontwikkelingen werken 
verwarrend

Onvoldoende duidelijkheid vanuit 
samenwerkingsverband over invulling

Onvoldoende ondersteuning voor het 
team in de vorm van expertise

Onvoldoende ondersteunende materiële 
hulpmiddelen

Binnen organisatie onvoldoende 
draagvlak

Ik mis de ondersteuning voor mezelf

Ik mis kennis over toepassing

Anders, namelijk:

Er zijn geen belemmeringen 

Belemmeringen voor de invulling van 
passend onderwijs:

PO

VO



III. RESULTATEN: 
Ambulant begeleider 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ De ambulant begeleiders zijn meestal werkzaam in cluster 4 (39%), gevolgd door het Sbao (21%) en cluster 3 (20%). 

+ De grootste groep ziet de toekomst van de AB-dienst als expertisecentrum voor het samenwerkingsverband (38%). Slechts 
een kleine groep (9%) denkt dat de dienst in de huidige vorm zal blijven bestaan. 

 

 

 

TOEKOMST AMBULANT BEGELEIDERS VAAK NOG ONBEKEND. 

81%

23%

20%

18%

11%

7%

2%

1%

1%

Dit is nog in ontwikkeling

Ik word ingezet als expert binnen het regulier 
onderwijs

Ik word ingezet binnen de 
samenwerkingsverband als ambulant begeleider 

of vergelijkbaar

Ik word ingezet als coach binnen het regulier 
onderwijs

Ik heb geen rol meer, neem of krijg ontslag of 
krijg/zoek een andere baan

Ik word leerlingbegeleider

Ik begin een eigen praktijk

Ik word ingezet als leerkracht/docent binnen 
het samenwerkingsverband

Ik word bemiddelaar tussen school en ouders

Duidelijk hoe expertise van AB wordt ingezet?
 

+ In de meeste gevallen (81%) is het nog niet 
bekend hoe de expertise van de ambulant 
begeleiders wordt ingezet in de toekomst. 

+ Volgens ambulant begeleiders is de focus van 
de samenwerkingsverbanden met name 
afwachtend (56%), in een derde van de 
gevallen is deze constructief. 

+ Volgens de meesten (64%) is er door de 
samenwerkingsverbanden niets gedaan om de 
geschetste gevolgen uit de 0-meting te 
voorkomen (o.a. meer thuiszitters, behoefte 
aan ondersteuning leraren, verlies van 
expertise). Volgens een kwart is dit deels 
gebeurd en volgens 8% volledig. 

 

 

 

Vraag 119, 121, 122, 123, 124 
Basis: Ambulant begeleiders 
Totaal n=98 
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72%

35%

28%

17%

3%

11%

10%

4%

Overleg met samenwerkingsverbanden over 
inzet in de verbanden

Informeren van het scholenveld

Aanpassen van de dienst en dienstverlening om 
op commerciële wijze de expertise beschikbaar 

te stellen

Detacheren

Bemiddelen naar een baan buiten het onderwijs

Anders, namelijk:

Ik weet het niet

Niets

Wat doet de dienst om expertise AB te 
behouden?

REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Meestal was deze nascholing gericht op het vergroten van specifieke kennis en vaardigheden voor hun doelgroep (57%). 

+ Om de expertise te behouden overlegt de meerderheid van de diensten (72%) met de samenwerkingsverbanden over inzet 
in die verbanden.  

+ Het samenwerkingsverband richt zich echter meestal alleen op de bestuurlijke inrichting (44%). In een kwart van de 
gevallen richt het verband zich hiernaast ook op het behoud van de expertise van de AB-dienst. 

 

 

 

 

 

 

NEGEN OP DE TIEN AMBULANT BEGELEIDERS HEBBEN VANAF JANUARI 2013 NASCHOLING GEVOLGD. 

57%

30%

29%

28%

19%

14%

13%

9%

9%

11%

Vergroten van specifieke kennis en 
vaardigheden voor mijn doelgroep

Kennis en vaardigheden rondom gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen

Handelingsgericht werken

Co-teacherschap

Kennis en vaardigheden rondom leerproblemen

Rondom sociale vaardigheden (bijv. Rots en 
Water)

Rondom pedagogisch klimaat (bijv. Taakspel, 
SWPBS)

Master SEN of cursus AB

Eén zorg route

Geen

Gevolgde individuele nascholing:

Vraag 126, 127, 128 
Basis: Ambulant begeleiders 
Totaal n=98 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Een minderheid van de ambulant begeleiders (19%) zegt voldoende betrokken te zijn bij de invoering en gevolgen van 
passend onderwijs. De rest is hier onvoldoende of helemaal niet bij betrokken. 

+ In de meeste gevallen (40%) zijn de samenwerkingsverbanden nog bezig om de ‘hobbels’ die in de 0-meting zijn genoemd 
(verdeling van middelen en constructieve samenwerking) aan te pakken. In 17% van de gevallen is dit al (deels) gebeurd. 

+ Ambulant begeleiders lijken enigszins, maar nog niet helemaal klaar te zijn voor passend onderwijs: op een schaal van 1 
(totaal niet) t/m 10 (helemaal klaar), geven zij gemiddeld een 6,1. De ambulante dienst is er volgens hen minder klaar voor 
(5,3). 

 

 

 

 

 

AMBULANT BEGELEIDERS WEINIG BETROKKEN BIJ INVOERING EN GEVOLGEN VAN PASSEND ONDERWIJS. 

3% 4%

10%

40%
15%

28%

Actie ondernomen door 
samenwerkingsverbanden?

Ja, volledig

Deels; alleen de afspraken over 
de middelen zijn gemaakt

Deels; alleen de constructieve 
samenwerking is vormgegeven

Nee, maar daar zijn ze mee 
bezig

Nee

Weet ik niet

6.1

5.3

Ambulant begeleider Ambulante dienst

Klaar voor passend 
onderwijs?

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 

Vraag 129, 130, 131, 132  
Basis: Ambulant begeleiders 
Totaal n=98 
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SUCCESSEN 

+ In een derde van de gevallen is het gelukt de oorspronkelijke AB-dienst in stand te houden voor de toekomst, vaak is dit in 
de huidige vorm of met een andere focus. De grootste groep (45%) geeft echter aan dat het nog niet duidelijk is. Een vijfde 
zegt dat het nog (niet) gelukt is de AB-dienst in stand te houden. 

 

 

 

 

VEEL SUCCESVERHALEN BLIJKEN ER (NOG) NIET TE ZIJN VOOR DE AB-DIENST. 

15%

4%

14%

45%

22%

Gelukt om oorspronkelijke AB-dienst 
in stand te houden?

Ja, in huidige vorm

Ja, als commerciële instelling

Ja, met een andere focus

Dit is nog niet duidelijk

Nee, dit is (nog) niet gelukt

 

+ De meeste AB-diensten (72%) hebben geen 
personeel ondergebracht bij een 
samenwerkingsverband; dit terwijl dat vaak 
wel de bedoeling was (voor 52%). 

+ Ruim een kwart zegt dat dit wel is gebeurd. Het 
personeel is dan meestal als gedetacheerde of 
ambulant begeleider ondergebracht. 

 

 

 
“Experteams in de basisschool” 
“Systeembegeleiding” 
“Arrangementen” 
“Coaching en directe begeleiding” 
“Maattrajecten / op hulpvraag van de scholen” 
“Deelname schoolteams, deelname KECs” 
 

Vraag 134, 135, 136* 
Basis: Ambulant begeleiders 
Totaal n=98 
*v136 alleen gesteld indien personeel is ondergebracht 

creo
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BELEMMERINGEN 

+ De grootste belemmeringen voor het veranderingsproces zijn onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband (71%), de 
afwachtende houding of onwetendheid van scholen (60%) of dat het samenwerkingsverband te terughoudend is met het 
maken van beleid (50%). Vrijwel niemand geeft aan dat er helemaal geen belemmeringen zijn. 

 

 

 

 

VOORAL SAMENWERKINGSVERBANDEN EN SCHOLEN ZELF ZORGEN VOOR BELEMMERINGEN. 

71%

60%

50%

37%

29%

23%

9%

12%

2%

Onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband/de 
samenwerkingsverbanden

Scholen zelf zijn te afwachtend en/of onwetend

Het samenwerkingsverband is terughoudend of afwachtend 
met het maken van beleid

Andere wijze van verdeling van en/of te kort aan de 
financiële middelen

Onduidelijkheid in wetgeving

Concurrentie andere diensten of bedrijven/zorginstellingen

Binnen de organisatie is onvoldoende draagvlak

Anders, namelijk:

Er zijn geen belemmeringen

Belemmeringen voor het veranderingsproces rondom 
passend onderwijs:

Vraag 142 
Basis: Ambulant begeleiders 
Totaal n=98 



III. RESULTATEN: 
Medezeggenschaps- 

organen 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ Bijna negen op de tien respondenten die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan is MR-lid (zowel binnen het PO als het 
VO). Ook is een substantiële groep lid van de GMR (PO: 36%, VO: 22%). 

+ Binnen het PO weet ruim de helft niet (precies) wat hun rol is als (G)MR/OPR/OR-lid rondom de invoering van passend 
onderwijs, binnen het VO is dit ruim een derde. Degenen hier wel bekend mee zijn, hebben dit meestal van een collega, 
het bestuur of de directie gehoord, of hebben hier zelf informatie over opgezocht. 

 

 

 

VEEL MEDEZEGGENSCHAPSLEDEN WETEN NOG NIET (PRECIES) WAT HUN ROL IS. 

25%

20%

15%

10%

7%

28%

27%

41%

35%

26%

11%

9%

28%

7%

Ja, dat heeft een collega/bestuur/directie 
verteld

Ja, door informatie hierover te zoeken

Ja, door informatie op cnvo.nl

Ja, door scholing via de vakbond

Ja, door scholing via een andere instelling

Min of meer

Nee

Bekend met rol rondom invoering passend 
onderwijs?

PO

VO

Vraag 144, 146 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=259, VO n=46 (indicatief), MBO n=9 (niet gerapporteerd) 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ De (G)MR/OPR/OR is vaak wel geïnformeerd over de invoeringsstappen van passend onderwijs binnen het 
samenwerkingsverband (PO: 69%, VO: 83%). 

+ De medezeggenschapsorganen zijn echter minder vaak betrokken bij het beleid rondom de positie van ouders: binnen het 
PO is 72% hier niet of te weinig bij betrokken, binnen het VO is dit 61%. 

 

 

 

 

 

MEESTE SCHOLEN BIEDEN DEELS ONDERSTEUNING AAN LERAREN BIJ DE BEGELEIDING. 

VO
28%

48%

20%

4%

PO
25%

57%

8%

9%

De school ondersteunt leraren bij de 
begeleiding van leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften:

Volledig mee eens

Deels mee eens/ deels mee 
oneens

Volledig mee oneens

Geen mening

 

+ Volgens ruim een kwart ondersteunt de school 
leraren bij het begeleiden van ‘zorgleerlingen’. 
Binnen het VO zegt echter een vijfde dat dit 
niet het geval is (binnen het PO 8%). De rest is 
het er deels mee (on)eens. 

+ Circa zes op de tien zegt dat het voor de 
(G)MR/OPR/OR niet inzichtelijk is gemaakt hoe 
de middelen voor ondersteuning worden 
ingezet binnen de school. 

 

Vraag 148, 149, 150, 151 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=259, VO n=46 (indicatief), MBO n=9 (niet gerapporteerd) 
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REEDS ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ De (G)MR/OR/OPR-leden geven zichzelf een 4,5 (PO) en 4,4 (VO) op een schaal van 1 (totaal niet) t/m 10 (helemaal klaar). 
De (G)MR/OR/OPR scoort iets beter, maar nog steeds niet hoger dan een 5 (PO: 4,8, VO: 4,6). 

+ De MR/OR heeft binnen het PO in 22% van de gevallen voldoende informatie ontvangen om een onderbouwd advies te 
kunnen geven t.a.v. het schoolondersteuningsprofiel, binnen het VO is dit 38%. Voor 38% was dit echter niet het geval 
(binnen beide sectoren). In de overige gevallen is er niet om advies gevraagd. 

 

 

 

 

 

OOK MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN NOG NIET HELEMAAL KLAAR VOOR PASSEND ONDERWIJS. 

4.5
4.4

4.8

4.6

(G)MR/OR/OPR-lid De (G)MR/OR/OPR

Klaar voor passend 
onderwijs?

PO

VO

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 

 

+ Een (kleine) minderheid van de GMR-leden in 
het PO zegt dat er voldoende aandacht is voor 
de positie van het speciaal onderwijs / AB-
dienst binnen de GMR (40%), of het behoud 
van expertise binnen het 
samenwerkingsverband (49%).  

+ Ook heeft de minderheid van deze GMR-leden 
voldoende zicht op de kwaliteit van de 
geboden ondersteuning (19%), en is het voor 
49% duidelijk dat het samenwerkingsverband 
in een sluitend aanbod van arrangementen 
voor leerlingen voorziet. 

 

Vraag 152 t/m 158 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=259, VO n=46 (indicatief), MBO n=9 (niet gerapporteerd) 
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BELEMMERINGEN 

+ Gebrek aan kennis en tijd zijn de voornaamste belemmeringen voor (G)MR/OPR-leden om hun taak vorm te geven. 

+ Belemmeringen voor de school om passend onderwijs vorm te geven, zijn vooral gebrek aan expertise onder het 
personeel, gebrek aan financiële ruimte of gebrek aan goed beleid. 

+ Slechts een kleine groep (ruim een tiende) geeft aan dat er geen belemmeringen zijn. 

 

 

 

 

TE WEINIG KENNIS EN TIJD ONDER LEDEN VAN DE (G)MR/OPR. 

57%

50%

13%

12%

13%

61%

48%

22%

17%

15%

Gebrek aan kennis

Gebrek aan tijd

Gebrek aan scholingsmogelijkheden

Anders, namelijk:

Er zijn geen belemmeringen

Belemmeringen voor taak als lid van de 
(G)MR/OPR:

PO

VO

49%

44%

37%

12%

10%

39%

41%

43%

11%

15%

Gebrek aan expertise onder het 
personeel

Gebrek aan financiële ruimte

Gebrek aan goed beleid

Anders, namelijk:

Er zijn geen belemmeringen

Belemmeringen voor passend onderwijs op 
school:

PO

VO

 
“Gebrek aan informatie / word 
niet betrokken of geïnformeerd” 
“Te weinig invloed” 
“Nog te veel onduidelijkheid” 
 

 
“Tijdgebrek” 
“Nog te veel onduidelijkheid” 
“Te weinig informatie” 
 

Vraag 169, 170 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=259, VO n=46 (indicatief), MBO n=9 (niet gerapporteerd) 



III. RESULTATEN: 
Ondersteunend  
personeel 
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BEKENDHEID MET GEVOLGEN 

+ De huidige rol van het OOP is zeer divers. Vaak ondersteunen zij de leraar of begeleiden individuele leerlingen. 

+ Binnen alle sectoren heeft het merendeel geen duidelijk beeld van zijn of haar toekomstige rol in het passend onderwijs (PO: 
52%, VO: 63%, MBO: 58%). Circa een derde geeft aan dat er niks verandert.  

+ Het merendeel (ca. zes op de tien) heeft dan ook geen duidelijke visie op de rol die ze vanaf augustus moeten vervullen in het 
geval dat deze gaat veranderen. 

 

 

 

 

 

 

ROL ROND PASSEND ONDERWIJS NOG VAAK ONDUIDELIJK, HETGEEN LEIDT TOT BEPERKTE VISIE. 

VO
3%

31%

63%

3%

PO
7%

37%

52%

4%

Duidelijk wat rol OOP is vanaf augustus 
2014?

Ja, het is mij duidelijk wat er 
voor mijn rol gaat 
veranderen

Ja, mijn rol verandert 
namelijk niet

Nee dit is mij niet duidelijk

Ik stop met werken/verander 
van baan

+ Ook binnen het schoolteam is, volgens het 
OOP, vaak nog geen duidelijke visie ten aanzien 
van passend onderwijs aanwezig.  

+ Binnen het PO is de helft van de 
onderwijsondersteuners voldoende op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond passend 
onderwijs binnen de school. Binnen het VO is 
dit slechts een derde en binnen het MBO een 
op de zes.    

 

 

Vraag 173 t/m 176, 183 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=89, VO n=67, MBO n=19 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

creo
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Deze groep is het grootst binnen het PO (25%). Binnen het VO volgde slechts 10% scholing en binnen het MBO niemand. 
Gevolgde scholingen zijn o.a. Master SEN, taaltoetsen of PBS-trainingen. 

+ De groep die betrokken is bij teamscholing is ook het grootst binnen het PO (39%, VO: 21%, MBO: 5%). Ruim de helft is 
hier helemaal niet bij betrokken. Vaak weet de onderwijsondersteuner niet waarom dat zo is, of vindt school dit niet nodig 
(assistenten worden hier niet bij betrokken).  

 

 

 

 

SLECHTS EEN KLEINE GROEP VAN HET OOP HEEFT VANAF JANUARI 2013 SCHOLING GEVOLGD. 

Vraag 178 t/m 182 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=89, VO n=67, MBO n=19 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

46%

46%

29%

29%

20%

20%

20%

17%

17%

6%

6%

3%

17%

9%

57%

7%

21%

14%

21%

7%

21%

0%

14%

14%

0%

7%

36%

0%

Handelingsgericht werken

Opbrengstgericht werken

Ontwikkelingsperspectieven

Kennis  rondom het vormgeven van (individuele) leerlijnen

Studiedagrondom het schoolondersteuningsprofiel

Ouderparticipatie

Pedagogisch klimaat

Eén-zorg-route

Klassenmanagement

Dyslexie

School aan zet

Dyscalculie

Anders

Geen

Onderwerp van de teamscholing:

PO

VO

+ De voornaamste onderwerpen van de 
teamscholing richten zich op handelingsgericht 
werken en binnen het PO ook vaak 
opbrengstgericht werken.   

 

 

 
Individuele coaching 
Arrangementen 
Master SEN 
Oplossingsgericht begeleiden 
 

creo
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ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 

+ Binnen het PO geven onderwijsondersteuners zichzelf en de school gemiddeld een 6 op een schaal van 1 (totaal niet) 
t/m 10 (helemaal klaar) en zijn dus nog niet volledig klaar voor passend onderwijs. 

+ Dit is nog minder het geval binnen het VO: het OOP en de school scoren hier amper een 5. 

 

 

 

 

 

 

IN HET VO IS HET OOP EN DE SCHOOL MINDER KLAAR VOOR PASSEND ONDERWIJS DAN IN HET PO.  

5,9
6,1

4,7
5,0

Onderwijsondersteuner School

Klaar voor passend 
onderwijs?

PO

VO

Helemaal klaar (10) 

Totaal niet (1) 

Vraag 184, 185 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=89, VO n=67, MBO n=19 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 
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BELEMMERINGEN 

+ Binnen het PO zijn het voornamelijk de tijdsdruk en menskracht dat het OOP ervan weerhoudt om te starten met de 
invulling van passend onderwijs.  

+ Binnen het VO spelen naast tijdstekort ook onduidelijkheid vanuit het samenwerkingsverband en kennisgebrek een grote 
rol. 

+ Voor het MBO speelt naast tijdsdruk twee andere argumenten een relatief grote rol: de politieke ontwikkelingen zorgen 
voor teveel verwarring (47%) en er is onvoldoende ondersteuning voor het team (42%).   

 

 

 

 

 

 

 

TIJDSDRUK, MENSKRACHT EN ONDUIDELIJKHEID ZIJN VOORNAAMSTE BELEMMERINGEN OM INVULLING TE 
STARTEN VAN PASSEND ONDERWIJS.  

51%

29%

36%

22%

18%

19%

12%

15%

10%

25%

42%

37%

25%

28%

33%

27%

22%

19%

9%

21%

Onvoldoende tijd (werkdruk)

Onvoldoende duidelijkheid vanuit het 
samenwerkingsverband over de invulling

Onvoldoende menskracht

Politieke ontwikkelingen werken verwarrend

Mis kennis

Mis de ondersteuning voor mezelf

Onvoldoende ondersteuning voor het team

Onvoldoende ondersteunende middelen

Onvoldoende draagvlak

Anders

Belemmeringen voor de invulling van passend 
onderwijs:

PO

VO

Vraag 192 
Basis: leden van de MR / GMR / OR / OPR 
PO n=89, VO n=67, MBO n=19 (zeer indicatief, alleen tekstueel beschreven) 

 
Niet van toepassing / hou me 
er niet mee bezig 
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