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1. Inleiding 

Voorliggend document bevat de evaluatie van de ondersteuning die de reguliere basisscholen in het 
samenwerkingsverband Amstelronde aan hun leerlingen bieden.  
 
Aanleiding  
Inmiddels is het meer dan twee jaar geleden dat de Wet passend onderwijs werd ingevoerd en sa-
menwerkingsverband Amstelronde wil meer zicht hebben op de kwaliteit van de ondersteuning die 
de reguliere basisscholen bieden. Amstelronde werkt met het ‘schoolmodel’. Het overgrote deel van 
het budget voor passend onderwijs gaat naar de schoolbesturen en de scholen. Dat geeft meer vrij-
heid maar ook verantwoordelijkheid aan de scholen: op de school moet dan immers passend onder-
wijs worden waargemaakt. Amstelronde moet verantwoording kunnen afdragen over de kwaliteit 
van de ondersteuning naar stakeholders als ouders, inspectie en raad van toezicht. Dit geeft aanlei-
ding tot het tijdelijk inzetten van een extern adviseur van Eduquality. Deze adviseur gaat eerst bege-
leiding bieden bij het ontwikkelen van een kwaliteitskader als instrument voor zelfevaluatie. Daarna 
begeleidt zij de scholen bij het geven van een actueel beeld van de ondersteuning op de school, de 
schoolfoto (basis)ondersteuning. Tot slot maakt zij met als input de schoolfoto’s een eindevaluatie op 
niveau van het samenwerkingsverband. 
 
Opdracht 
De opdracht aan Eduquality bestaat uit drie onderdelen: 
1) Ontwikkelen met betrokkenen van een kwaliteitskader als instrument voor zelfevaluatie. 
2) Evaluatie van de ondersteuning op de reguliere basisscholen. 
3) Eindevaluatie (basis)ondersteuning in Amstelronde 
 
Leeswijzer 
Eerst wordt in paragraaf 2 de werkwijze vermeld die is gevolgd bij deze opdracht. 
In paragraaf 3 staat beschreven welke verschuivingen zijn opgetreden in de leerlingenpopulatie van 
de scholen. In paragraaf 4 t/m 10 volgen de thema’s uit het ontwikkelde kwaliteitskader en de bevin-
dingen daarbij met als input de ‘schoolfoto’s. In paragraaf 11 staan de conclusies en in paragraaf 12 
de aanbevelingen. 
 
Dank aan de medewerkers van Amstelronde en de gesprekspartners op de scholen voor hun bereidwillige mede-
werking. We hopen dat de bevindingen uit de eindevaluatie goede input zijn voor het nieuwe ondersteunings-
plan en een bijdrage leveren aan nog passender onderwijs en ondersteuning van de leerlingen in de regio. 
 
Caroline van Amerongen 
Eduquality 
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2. Werkwijze 

Tussen juli 2016 en februari 2017 is in het samenwerkingsverband Amstelronde op verschillende ma-
nieren de dialoog gevoerd over de kwaliteit van de (basis)ondersteuning. Het doel was te komen tot 
kwaliteitsbeleid en een evaluatie te doen van de ondersteuning op de reguliere basisscholen. Daarbij 
zijn de volgende stappen gezet: 

 Concept kwaliteitskader (basis)ondersteuning maken juli 2016 

 Startbijeenkomst met schooldirecteuren 15-9-2016 

 Schoolfoto’s opstellen okt 2016 – jan 2017 

 Eindevaluatie jan – feb 2017 
 
Uitgangspunten 
In deze opdracht is ervan uitgegaan dat het goed is als alle betrokkenen (medewerkers van Amstel-
ronde, schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten) kunnen meedenken over kwaliteit van de 
ondersteuning, dat versterkt het eigenaarschap. Samen weet men prima welke onderdelen soepel 
lopen en waar de schoen wringt. Tevens is ervan uitgegaan dat professionals een open en eerlijk 
beeld geven van de kwaliteit van de ondersteuning op hun school als daarover een respectvolle dia-
loog wordt gevoerd.  
De inspectie beoordeelt de basiskwaliteit van de school. Uitgangspunt is dat de kwaliteit in orde is als 
een school het basisarrangement heeft. Maar specifiek om de kwaliteit van de ondersteuning van de 
leerlingen te bekijken is gewerkt aan een eigen verdiepend kwaliteitskader. De belangrijkste functie 
daarvan is om op alle niveaus de dialoog te kunnen voeren over de ondersteuning: wanneer doen we 
het goed en waaraan zien we dat? 
 
Concept kwaliteitskader (basis)ondersteuning maken 
De onderzoeker heeft eerst in juli 2017 met de medewerkers en directie van Amstelronde besproken 
welke factoren volgens hen van invloed zijn op de kwaliteit van de ondersteuning op de reguliere ba-
sisscholen van Amstelronde. Deze factoren zijn geordend en daarbij kwamen de volgende zeven 
thema’s naar voren: 
 

1.  Een stevige basis 
2. Planmatige zorgstructuur 
3. Onderwijskundig leiderschap 
4.  Ouders als partner 
5. Expertise en vaardigheden 
6. Voldoende middelen 
7. Samenwerking 
 
 
Bij elk thema zijn uitspraken over de kwaliteit gebruikt 
om een concept kwaliteitskader te maken voor de (ba-
sis)ondersteuning binnen Amstelronde.  
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Startbijeenkomst 
Op 15 september 2016 is met alle schooldirecteuren een startbijeenkomst gehouden. De schooldi-
recteuren van de 46 scholen in Amstelronde kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over 
de kwaliteit van de (basis)ondersteuning. Hoe gaat het na twee jaar passend onderwijs?  
Van tevoren heeft elke directeur met de IB’er een casus ingeleverd van een leerling waarbij het in de 
afgelopen twee jaar gelukt is om passend onderwijs te bieden en een casus van een leerling waarbij 
dat (nog) niet goed is gelukt. Men heeft goed gekeken waar dat aan lag. Uit de voorbeelden blijkt on-
der meer het belang van de samenwerking met de ouders en bekijken wat de school kan doen en 
wat de ouders thuis kunnen doen. Vaak gaat dat prima, maar soms is die samenwerking niet zo mak-
kelijk, bijvoorbeeld als ouders de Nederlandse taal niet/nauwelijks spreken of wanneer ouders het 
lastig vinden te accepteren dat hun kind iets anders nodig heeft dan andere leerlingen. Het verster-
ken van de driehoek school-ouder-kind is een van de succesfactoren bij passend onderwijs.  
 
De schooldirecteuren hebben factoren benoemd die een positieve invloed hebben op passend on-
derwijs en factoren die passend onderwijs belemmeren. Positief werken volgens hen onder meer:  

 een goed pedagogisch klimaat met veiligheid, ruimte en rust in de school; 

 leerkrachten die in staat zijn te signaleren wat een leerling nodig heeft en in de klas daadwerkelijk 
rekening houden met verschillen;  

 het ontwikkelen van kennis over specifieke onderwijsbehoeften binnen het team; 

 een flexibel team met lef, dat zoekt naar oplossingen die werken en het durft aan te geven als 
hulp nodig is; 

 een IB’er die de leerkrachten helpt en begeleidt en de continuïteit van de zorg bewaakt; 

 een schoolleider die faciliteert en professionalisering bevordert, gesteund door het bestuur; 

 samenwerken met de ouders als partner en het kind als eigenaar van het eigen leerproces; 

 de inzet van de Amstelronde specialisten en andere externe deskundigen.  
 
Belemmerend werken volgens de schooldirecteuren onder meer:  

 slechte samenwerking met ouders; 

 onvoldoende expertise; 

 te weinig zicht op financiële middelen; 

 gebrek aan handen in de klas; 

 en soms de regelgeving van gemeenten. 
 

 

De schoolleiders konden daarna 
hun feedback en aanvullingen 
kwijt op het concept kwaliteitska-
der. Dat is daarna verwerkt en 
daarmee is het kwaliteitskader 
vastgesteld dat is gebruikt voor 
de schoolfoto’s en de eindevalua-
tie. Zie bijlage 3 voor dit kwali-
teitskader. 
 
De volgende stap was het maken 
van de ‘schoolfoto’s’. 
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Schoolfoto’s 
In de periode tussen oktober en half december 2016 heeft de onderzoeker alle 42 reguliere basis-
scholen van Amstelronde bezocht. De gebruikte interviewleidraad is vooraf met de opdrachtgever 
afgestemd. In een gesprek van gemiddeld twee uur is besproken hoe de school er op dat moment 
voor stond, als het gaat om de ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs. Bij 
dit gesprek werden de schooldirecteur, de intern begeleider(s) en twee leerkrachten uit onder- en 
bovenbouw gevraagd deel te nemen. Op de meeste scholen is dat gelukt, in één geval kon alleen de 
schooldirecteur erbij zijn, op enkele scholen waren geen leerkrachten bij het gesprek. 
 
Daarna heeft de onderzoeker volgens een vast format een concept verslag gemaakt van de ‘school-
foto (basis)ondersteuning’. Deze is naar de school gestuurd voor feedback en aanvullingen. De vraag 
aan de schooldirecteur en intern begeleider was tevens om als een vorm van zelfevaluatie het kwali-
teitskader in te vullen voor de eigen school. Na afronding zijn de eindversie van de schoolfoto’s naar 
de school zelf en naar de opdrachtgever gezonden. De 42 schoolfoto’s vormen input voor de einde-
valuatie op het niveau van het samenwerkingsverband. 
 
Bij het maken van de schoolfoto’s is met vier verschillende ‘brillen’ gekeken: 

 
Bevorderende en belemmerende factoren 

Op de scholen is allereerst gevraagd welke verschuivingen men de afgelopen jaren merkt in de leer-
lingenpopulatie en wat dat betekent voor de ondersteuning die op school nodig is. Daarna is ge-
vraagd welke factoren concreet in de afgelopen twee jaar hebben bevorderd, dan wel belemmerd 
dat passende ondersteuning geboden kon worden. Zie bijlage 1 en 2 voor een samenvatting. 

 
Sterkte-zwakteanalyse 

De deelnemers hebben voor hun eigen school een sterktezwakte-analyse gemaakt. Ze noteerden en 
bespraken met begeleiding en doorvragen van de onderzoeker wat zij op hun eigen school als sterke 
punten zagen van de ondersteuning, wat als actuele ontwikkelpunten en wat als kansen en bedrei-
gingen voor nog passender onderwijs. 
Een samenvatting daarvan staat in bijlage 4. 

 
In gesprek 

In het daarop volgende gesprek is per thema uit het kwaliteitskader ingegaan op: waaraan zien we of 
dit aspect van de ondersteuning op deze school in orde is? De tijd was kort voor een zo uitgebreid 
onderwerp, maar op hoofdlijnen is per school een goed beeld ontstaan. 

 
Zelfevaluatie met kwaliteitskader 

Na het gesprek kregen de scholen een concept verslag om aan te vullen en hebben schooldirecteur 
en intern begeleider(s) het kwaliteitskader ingevuld voor hun eigen school. Zie bijlage 3. 
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Eindevaluatie  
De eindevaluatie is opgesteld door de 42 schoolfoto’s naast elkaar te leggen en te analyseren welk 
totaalbeeld daaruit naar voren komt voor het samenwerkingsverband. 
Met de informatie uit de schoolfoto’s is deze eindevaluatie opgesteld. Het mag duidelijk zijn dat de 
eindevaluatie is gebaseerd op wat schooldirecteuren, intern begeleiders en leerkrachten over hun 
eigen school hebben gezegd. Het gaat vooral om kwalitatieve en niet zozeer om kwantitatieve gege-
vens. De onderzoeker heeft veel enthousiaste, hardwerkende en betrokken mensen gesproken en ze 
heeft de indruk dat ze een reëel beeld gaven van de kwaliteit van de ondersteuning op hun school. 
De een heeft zichzelf ‘strenger’ beoordeeld bij de zelfevaluatie dan de ander (zie bijlage 3). Uit de 
analyse van de schoolfoto’s blijkt echter heel duidelijk wat de sterke punten zijn en waar de knelpun-
ten als het gaat om de (basis)ondersteuning in samenwerkingsverband Amstelronde. 
 
Definitie ondersteuning 
Vooraf is afgesproken welk deel van de ondersteuning in deze evaluatie wordt bekeken. Op de regu-
liere basisscholen van Amstelronde wordt ondersteuning geboden aan àlle leerlingen en meer of an-
dere ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De vorm en omvang van de 
ondersteuning verschilt per school. Vaak hangt dat samen met de leerlingenpopulatie. De ene school 
heeft bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod voor nieuwkomers, de ander biedt veel ondersteuning aan 
leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied of aan leerlingen die snel leren.  
In de schoolfoto’s en de eindevaluatie is de totale ondersteuning bekeken die de reguliere basisscho-
len bieden, al dan niet samen met externe partners en/of met inzet van de Amstelronde via het on-
dersteuningsteam. Het gespecialiseerd onderwijs (SO en SBO) is in deze evaluatie niet meegenomen.  

 

Toelichting bij de piramide: 
In Amstelronde bieden de reguliere basisscholen een brede basis aan ondersteuning, deels samen 
met externe partners. Wanneer de ondersteuning voor een bepaalde leerling niet voldoende resul-
taat oplevert (bij handelingsverlegenheid) organiseert de school een ondersteuningsteam (OT). In dit 
overleg wordt samen met de ouders, de Amstelronde specialist en andere betrokkenen bekeken 
welke andere of aanvullende ondersteuning nodig is voor de leerling. Ook bekijkt men dan of deze 
ondersteuning in dezelfde school kan worden geboden, of tijdelijk op een andere school. Niet iedere 
school schakelt op hetzelfde punt Amstelronde in, daarom is in bovenstaande figuur de lijn tussen de 
basis en het inschakelen van het samenwerkingsverband een gekartelde lijn. Soms kan een reguliere 
school niet de ondersteuning bieden die een leerling nodig heeft en is een verwijzing nodig naar ge-
specialiseerd onderwijs (SO of SBO) via een toelatingsverklaring (TLV). 
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3. Leerlingenpopulatie 
 
In de schoolfoto’s is kort in beeld gebracht welke verschuivingen de laatste jaren zijn opgetreden in 
de leerlingenpopulatie van de school. Samenvattend kan daarover het volgende worden geconsta-
teerd: 
 
De leerlingenpopulatie verandert 
Op 37 scholen (88%) merkt men veranderingen in de leerlingenpopulatie die gevolgen hebben voor 
passend onderwijs. Slechts op 5 scholen (12%) geeft men aan dat de leerlingenpopulatie hetzelfde is 
gebleven, gelet op hun onderwijsbehoeften. 
 
Meer leerlingen met Nederlands als tweede taal 
Op 30 scholen (71%) zijn meer leerlingen gekomen waarvoor het Nederlands de tweede taal is. Dat 
gaat om een diverse groep. Het zijn deels kinderen van vluchtelingen, van westerse en niet-westerse 
migranten en van expats, met hoog of juist laag opgeleide ouders. Er zijn ook meer kinderen dan 
voorheen bij die een Nederlandse èn een buitenlandse ouder hebben. In Amstelveen veroorzaakt de 
groei van het aantal expats, dus tijdelijk verblijf in Nederland, de grootste toename van het aantal 
NT2-leerlingen. Soms gaat het om een enkele leerling per school, maar er zijn ook scholen waar op 
dit moment bij de helft of meer van de leerlingen thuis geen Nederlands wordt gesproken.  
Wat deze leerlingen gemeen hebben is dat thuis het Nederlands niet de belangrijkste voertaal is en 
dat ze wanneer ze op school komen geen of weinig Nederlands spreken. Vertaald naar onderwijsbe-
hoeften betekent het dat op deze scholen in ieder geval meer aandacht nodig is voor het taalonder-
wijs en extra ondersteuning van leerlingen met taalachterstand. 
 
Meer cultuurverschillen 
De veranderingen in de instroom betekenen dat de scholen meer met cultuurverschillen te maken 
hebben. De omgangsvormen, waarden en normen kunnen daardoor ook verschillen. De communica-
tie met ouders uit een andere cultuur kost regelmatig meer tijd en inspanning. Op een van de scho-
len werd gezegd: “Als de leerlingen bij ons op school komen, dan krijgen ze vaak pas voor het eerst te 
maken met de Nederlandse waarden en normen.” Meer cultuurverschillen maken dat meer aan-
dacht nodig is voor de groepsdynamiek, het pedagogisch klimaat en de oudercommunicatie. Voor 
nieuwkomers geldt dat ze nog kennis moeten maken met onze samenleving. 
 
Meer leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij gedrag 
Op 24 scholen (57%) is het aantal leerlingen toegenomen die ondersteuning nodig hebben bij hun 
gedrag en sociale vaardigheden. Men constateert dat er vaker dan een paar jaar geleden sprake is 
van grensoverschrijdend gedrag, dat kan gaan om brutaal zijn, minder respect tonen, minder sociaal 
gedrag tonen. Enkele scholen constateren dat er meer onrust is in de groepen en meer aandacht no-
dig voor de groepsdynamiek. Een andere categorie leerlingen heeft ondersteuning nodig bij concen-
tratieproblemen en taakgerichtheid, ook dit komt vaker voor. Op enkele scholen in de zelfredzaam-
heid van kleuters minder geworden. 
 
Gezinsproblematiek neemt toe 
Een toename van gezinsproblematiek constateert men op 9 scholen (21%). Dan gaat het om ar-
moede en schulden, opvoedproblematiek, (v)echtscheidingen en ouders die geen Nederlands spre-
ken. Op enkele scholen geeft men aan dat ouders minder tijd lijken te besteden aan hun kinderen. 
Leerlingen met een onveilige thuissituatie komen vanzelfsprekend op school minder goed tot leren. 
Daarbij is een complicerende factor dat de samenwerking met jeugd- en gezinszorg van de gemeente 
nog lang niet optimaal verloopt. 
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Meer tussentijdse instroom en uitstroom 
Alle scholen hebben af en toe tussentijdse instromers en uitstromers (leerlingen die in een hogere 
groep dan groep 1 op school komen of eerder dan groep 8 weer weggaan). Zes scholen (14%) melden 
dat de tussentijdse instroom en uitstroom zo hoog is dat het moeilijk wordt om de leerlingen een 
passend onderwijsaanbod te bieden. Ook heeft dit een negatief effect op de groepsdynamiek. Vaak 
gaat het hierbij om expats en vluchtelingen, die hun kind tijdelijk op de school plaatsen. 
 
Soms geen afspiegeling van de buurt 
Meestal is de leerlingenpopulatie van de scholen in Amstelronde een afspiegeling van de buurt. Maar 
op enkele scholen is dat niet het geval. Daar komen dan veel leerlingen met laagopgeleide ouders of 
kinderen van nieuwkomers terecht. Deze scholen vinden dat geen wenselijke situatie en proberen 
daar verandering in aan te brengen.  
 
Thuiszitters 
Volgens opgave van de reguliere basisscholen waren er in schooljaar 2015-2016 binnen Amstelronde 
vier leerlingen (van de totaal 13.866 leerlingen) die vier weken of langer thuis zaten. 
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4. Stevige basis 

In deze en de komende paragrafen staat de meest opvallende informatie uit de schoolfoto’s die over 
dit thema is verzameld op een rij.  
 
Basiskwaliteit en basishouding 
Uit de zelfevaluatie blijkt dat nagenoeg alle scholen in Amstelronde (98%) een basisarrangement 
hebben van de inspectie. Op dit moment (februari 2017) is er één zwakke school. Eén school is twee 
jaar geleden gestart en nog niet beoordeeld door de inspectie. 
De belangrijkste bevorderende factor voor passend onderwijs is de basishouding van de leerkrach-
ten, volgens de gesprekspartners op de scholen. Daarmee wordt bedoeld de houding dat alle kin-
deren welkom zijn, dat verschillen er mogen zijn en de leerkracht gaat kijken wat een leerling nodig 
heeft om te kunnen leren, zoekt naar oplossingen en erop gericht is dat te vertalen naar het eigen 
handelen. 
 
Visie op onderwijs en ondersteuning 
Op de helft van de scholen zegt men een duidelijke visie te hebben op onderwijs en ondersteuning 
en 40% geeft aan dat dit grotendeels het geval is.  
In Amstelronde werken veel scholen met het leerstofjaarklassensysteem en zijn er enkele traditio-
nele vernieuwingsscholen (Dalton, Montessori en Jenaplan) en scholen die werken met een recent 
vernieuwend onderwijsconcept of -aanpak zoals de Leerstijlenschool, De Noordwijkse methode, 3D-
onderwijs, Integratief lesgeven, Leren zichtbaar maken en Gepersonaliseerd leren.  
 
“Het onderwijsconcept biedt voor meer kinderen de mogelijkheid om het aanbod passend te maken, dan in tra-
ditioneler onderwijs. We houden rekening met verschillende leerstijlen. Kinderen hoeven bijvoorbeeld niet stil te 
zitten als ze aan het verwerken zijn, je mag ‘druk’ zijn, als je maar wel je taken afmaakt. We hebben gemerkt 
dat kinderen enthousiast hierover zijn, de leerlingen zijn taakgericht, resultaten zijn verbeterd en gedragspro-
blematiek is sterk afgenomen sinds we met dit concept werken.” 

 
Een kwart van de scholen is bezig het onderwijsconcept aan te passen, vaak door meer eigenaar-
schap bij leerlingen te stimuleren en meer gepersonaliseerd leren en coöperatief leren in te voeren. 
Enkele gesprekspartners geven aan te denken dat het leerstofjaarklassensysteem zijn langste tijd 
heeft gehad en zelfs een belemmering vormt voor passend onderwijs. 
Steeds vaker worden met de leerlingen kindgesprekken gevoerd over de leerdoelen, over wat de 
leerlingen willen leren en wat ze nodig hebben om daaraan te kunnen werken. Het doel is de leer-
lingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. 
 
Meerdere scholen zijn gestart met vakkenintegratie van de zaakvakken en anderen denken erover 
dat te gaan doen. Daarbij worden programma’s ingezet als International Primary Curriculum (IPC) en 
Topondernemers. Enkele schooldirecteuren sturen erop aan dat leerkrachten onafhankelijker van de 
methode werken, want dan is het onderwijsaanbod beter af te stemmen op wat de leerlingen op dat 
moment nodig hebben. 
 
“De schooldirecteur denkt dat nog winst te behalen is in de wijze waarop onderwijs wordt gegeven: meer losla-
ten van de methoden en combineren van zaakvakken. Een deel van het team lijkt dit (nog) niet goed aan te dur-
ven. We moeten leerkrachten leren hiermee succeservaringen op te doen en dat vergt tijd.” 

 
 
Pedagogisch klimaat 
De deelnemers noemden regelmatig het belang van een goed en veilig pedagogisch klimaat. De in-
spectie kijkt hier ook naar en op het overgrote deel van de scholen is het oordeel daarover positief. 
De scholen zijn zelf wat kritischer: 55% vindt de school een veilige plek voor leerlingen, team, leiding 
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en ouders en 43% vindt dat dat grotendeels het geval is. Als de veiligheid concreet wordt bedreigd is 
dat meestal door leerlingen met externaliserend gedrag, waar de school (nog) niet een effectieve 
aanpak voor heeft. 
Op 17 scholen (40%) noemt men het pedagogisch klimaat expliciet als een sterk punt van de school. 
Op de uitspraak ‘we werken gericht en systematisch aan een goed pedagogisch klimaat’ zegt men op 
57% van de scholen ‘ja’ en 33% zegt ‘grotendeels’.  
 
Bij het werken aan een goed pedagogisch klimaat worden programma’s en instrumenten ingezet als 
de Kanjertraining (op veel scholen), De Vreedzame School en Positive Behavior Support (PBS). Op 
meerdere scholen krijgen de leerlingen Rots- en Watertraining. Het maken van een sociogram is een 
manier om de groepsdynamiek in beeld te krijgen. 
 
“Sinds kort werken we met de methode Vreedzame School en daar zien we al positieve effecten van. Er is daar-
door al meer rust in de school, leerkrachten spreken kinderen eropaan, de ouders weten ervan en kinderen we-
ten beter waar ze zich aan moeten houden.” 
 

Op scholen met veel tussentijdse in- en uitstroom is extra aandacht en tijd nodig voor het pedago-
gisch klimaat en de groepsdynamiek. Deze aandacht en tijd gaat wel af van andere zaken als instruc-
tie en ondersteuning.  
 
Klassenmanagement en differentiatie 
De leerkrachten houden rekening met verschillen tussen de leerlingen door hun klassenmanagent en 
gedifferentieerde instructie. Op nagenoeg alle scholen wordt met minimaal drie niveaugroepen ge-
werkt in een leerjaar. Velen hebben daarnaast een extra aanbod voor o.a. leerlingen met een eigen 
leerlijn, voor plusleerlingen en voor nieuwkomers. Enkele scholen werken met een onderwijsconcept 
waarbij alle leerlingen op hun eigen niveau werken. 
 
“Klassenmanagement met instructie op niveau, uitgestelde aandacht en zelfstandige verwerking: de leerkracht 
heeft dan tijd voor het bieden van ondersteuning.” 
 
“Het klassenmanagement met werken in drie niveaus wordt toegepast, maar leerlingen die geen Nederlands 
spreken vallen daar weer buiten en ook de kinderen die werken op een eigen leerlijn en de plusleerlingen heb-
ben meer nodig. Er zijn dus veel meer verschillende niveaus binnen een groep.” 

 
De helft van de scholen noemt het gedifferentieerde onderwijsaanbod, waaronder nieuwkomersklas-
sen, plusklassen, eigen leerlijnen en kindercoaching of andere vormen van extra begeleiding voor wie 
dat nodig heeft, expliciet een sterk punt van de school. 
 
Meer differentiatie aanbrengen in het klassenmanagement en daarbij minder afhankelijk worden van 
de standaard methoden is een ontwikkelpunt waar men in deze periode op 16 scholen gericht aan 
verder werkt. 22 scholen zijn bezig het onderwijsaanbod op het gebied van leren en/of gedrag te op-
timaliseren, dan wel uit te breiden.  
Een aantal scholen zoekt daarbij naar de mogelijkheden die de inzet van ICT biedt om meer op maat 
te kunnen werken èn om tijd te besparen met het nakijken. Een van de scholen werkt bijvoorbeeld 
met Taalzee, Muiswerk en Rekentuin: adaptieve programma’s die zich aanpassen aan het niveau van 
de leerling en de leerkracht krijgt er informatie uit over hoe het kind leert en wat het al weet en kan. 
Meerdere scholen voeren vormen van klas doorbroken werken in, zodat leerlingen meer instructie 
op hun eigen niveau kunnen krijgen. De leerlingen gaan dan bijvoorbeeld voor de rekeninstructie 
naar een andere groep. 
 
Het minst positief beoordelen de scholen op dit onderdeel van het kwaliteitskader de uitspraak: ‘de 
leerkrachten handelen naar de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen’, slechts 10% zegt 
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daarop volmondig ‘ja’. Op tweederde van de scholen zegt men ‘grotendeels’. Dit heeft met twee za-
ken te maken. Ten eerste komen de leerkrachten tijd tekort om alle leerlingen de extra ondersteu-
ning te geven die ze denken dat nodig is en ten tweede is er behoefte aan meer kennis van specifieke 
onderwijsbehoeften met name op het gebied van gedrag. 
 
Ondersteuning bij snel leren 
Nagenoeg alle scholen van Amstelronde hebben een aanbod voor snelle leerlingen, aanvullend op 
het reguliere aanbod. Waaruit dat bestaat verschilt per school. Hierna een opsomming van wat in 
deze evaluatie werd genoemd: 

 Verrijkend aanbod in de klas, o.a. met materialen als Pittige Plustorens, Acadin, Razend Enthousi-
aste Rekenaars, Pepertorens of extra vakken als Spaans. 

 Een wekelijkse plusgroep in de school. Het varieert voor welke groepen, vaak is het voor de bo-
venbouwleerlingen en op enkele scholen is er een plusgroep voor leerlingen uit groep 1 t/m 8. Op 
sommige scholen is de plusgroep een halve dag per week bijeen met een begeleider (plusleer-
kracht) en op andere scholen is dat een uur om opdrachten te bekijken en nieuwe opdrachten te 
geven die in de groep uitgevoerd kunnen worden. Een school vermeldt dat de plusgroep bestemd 
is voor de leerlingen die goed zijn in taal en dat er voor rekenen al voldoende uitdaging is in het 
aanbod van de groep. 

 Een bovenschoolse plusgroep waar enkele leerlingen van meerdere scholen een halve dag per 
week naar toe gaan. 

 Een plusklas Engels, een uur per week voor groep 7 en 8, waaraan voor ouders kosten zijn verbon-
den. 

 Een PAS-klas (PAS staat voor passend onderwijs) voor de snelle leerlingen èn een PAS-klas voor de 
leerlingen die achterstand hebben in het leren. Een volledige leerlijn voor de slimme leerlingen. 

 Een signaleringslijst voor hoogbegaafden. 
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het aanbod voor plusleerlingen. Daarbij is belangrijk bin-
nen deze groep goed onderscheid te maken tussen meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid. 
Zoals een van de schooldirecteuren zegt: 
 
“Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid zouden we de kennis binnen Amstelronde veel meer kunnen de-
len.” 

 
Ondersteuning bij leerachterstanden 
Leerlingen die langzaam leren of leerachterstand hebben krijgen naast de verlengde instructie in de 
groep meestal ook ondersteuning van een remedial teacher, onderwijsassistent, vrijwilliger of stagi-
aire. Ze nemen vaak een individuele leerling of een groepje leerlingen apart om extra met ze te gaan 
oefenen, met taal, lezen, rekenen en spelling. Belangrijk daarbij is dat de regie bij de leerkracht blijft, 
deze moet de ‘extra handen’ aansturen en bepalen wat met de leerlingen wordt gedaan. Niet in alle 
gevallen is daar voldoende zicht op. 
 
Enkele leerlingen krijgen extra ondersteuning van een externe, zoals een dyslexiebegeleider, een ex-
tern remedial teacher of een kindercoach. Dat is niet altijd makkelijk in het programma onder school-
tijd in te passen. 
 
“Het bevalt niet als veel externen regelmatig leerlingen uit de klas halen om met ze te werken. Daardoor ont-
staat onrust en mist de leerling lesstof.” 
 

Wanneer wordt geconstateerd dat leerlingen het eindniveau van groep 8 niet lijken te behalen wordt 
een Ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP) en een eigen leerlijn met haalbare leerdoelen afge-
sproken. Dat gaat in overleg met de ouders. De meeste scholen doen dat in de bovenbouw. 
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Een van de scholen heeft naast een PAS-klas Uitdaging ook een Pas-klas Doen, voor leerlingen die 
waarschijnlijk naar basisberoepsonderwijs gaan. Daar wordt een andere, meer praktische leerlijn we-
reldoriëntatie gehanteerd. 
Op een andere school bestaat buiten de groep de Minitaaltalentklas: bedoeld voor leerlingen uit de 
onderbouw die op taalgebied beter lijken te kunnen presteren dan ze doen. 
In een van de scholen is een klas voor zeer moeilijk lerende kinderen met Downsyndroom. Deze 
groep valt onder de regelingen van het speciaal onderwijs. 
 
 

 
Aardrijkskundeles in de PAS-klas. 

 
Ondersteuning bij gedrag 
De basis van preventieve ondersteuning op het gebied van gedrag wordt gevormd door duidelijke 
gedragsregels op school en in de groep en een veilig pedagogisch klimaat. Het aanleren van sociaal 
gedrag is doel van programma’s die veel scholen inzetten, zoals de Kanjertraining, de Vreedzame 
school en PBS. 
Sommige scholen bieden meer ondersteuning op het gebied van gedrag. Zo heeft een van de scholen 
een ochtend per week een Impulsgroep, begeleid door een van de leerkrachten, voor leerlingen uit 
de middenbouw, die aandachts- en concentratieoefeningen kunnen gebruiken. 
Meerdere scholen hebben een teamlid dat is opgeleid tot kindercoach. Kinderen die daar baat bij 
hebben kunnen in enkele sessies extra begeleiding krijgen van de kindercoach.  
Op een van de scholen zet men begeleiding voor leerkrachten in van integratief kindertherapeuten. 
De leerkrachten krijgen voor een periode van minimaal 10 weken een begeleider in de groep, die 
leert om te gaan met het gedrag van de leerlingen en beter in te spelen op hun verschillende leerstij-
len. Er is daar ook een brievenbus voor de kindercoach, waar leerlingen een brief in kunnen doen als 
ze ergens last van hebben. 
 
“We zijn gaan werken met integratief lesgeven met de Leerwijzers, dat zijn integratief kindertherapeuten van 
‘Treen je breen’. Ze helpen de leerkrachten kijken naar de leerstijlen, gedrag en welbevinden van de leerlingen. 
We wilden geen methode meer als Leefstijl maar een continue aanpak. Daar hebben we goede ervaringen mee 
opgedaan.” 
 
Sommige scholen bieden veel ondersteuning bij gedrag in onder- en middenbouw en merken dat 
daardoor gedragsproblematiek in de bovenbouw is afgenomen. In de bovenbouw kan dan de onder-
steuning vooral op leergebied worden ingezet. 
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Taalklas 
Voor nieuwkomers van 6 jaar en ouder zijn er taalklassen georganiseerd die grotendeels worden be-
kostigd door de gemeente. Het verschilt per bestuur hoe de taalklassen zijn georganiseerd. Soms 
gaan leerlingen een jaar lang elke dag naar de taalklas en soms twee of drie dagen per week. De ove-
rige uren zitten deze leerlingen dan op de school waar ze zich hebben aangemeld. Het onderwijsaan-
bod in de taalklas is soms beperkt tot taal en in andere taalklassen wordt bijvoorbeeld ook rekenen 
aangeboden. De aansluiting tussen het onderwijsaanbod van de taalklas en het onderwijsaanbod van 
de school is een aandachtspunt. Die aansluiting is niet overal goed geregeld. 
Op dit moment loopt bij Amstelronde een apart onderzoek naar de tevredenheid over de vier ver-
schillende vormen van de taalklas in het samenwerkingsverband. Daarbij wordt vooral gekeken naar 
het welbevinden van de leerlingen en de groei in taalaardigheid. De resultaten van dit onderzoek zijn 
binnenkort beschikbaar. 
 
Volgen en signaleren 
Het goed volgen van de brede ontwikkeling van de leerlingen en tijdig signaleren wanneer onder-
steuning nodig is: dit noemen 19 scholen (45%) een sterk punt van de school. 
De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middelen Cito-toetsten en op de meeste 
scholen ook met methode gebonden toetsen. Sommige scholen volgen de ontwikkeling van de leer-
ling ten opzichte van zichzelf via vaardigheidsscores. 
Hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld te brengen is meer een zoektocht. Instrumenten die 
daar nu bij gebruikt worden op de scholen zijn o.a. Kanvas (behoort bij de Kanjertraining), Zien, Kijk 
en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Maar daarover is men niet altijd helemaal tevreden. 
 
(Te)veel ondersteuning nodig 
Het is een belemmerende factor voor passend onderwijs wanneer veel ondersteuning nodig is voor 
individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen, vooral bij een leerlingenpopulatie met relatief 
veel gedrags- en gezinsproblematiek. De school heeft daarvoor te weinig middelen/tijd/handen. Dat 
wordt versterkt door het feit dat de samenwerking met de gemeenten, verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg, nog lang niet optimaal is. De leerkracht voelt zich steeds heen en weer getrokken tussen 
de aandacht die nodig is voor de groep en voor bepaalde individuele leerlingen. De IB’er is veel tijd 
kwijt aan het regelen van zorg voor enkele leerlingen en komt minder toe aan haar rol als coach van 
de leerkrachten bij de ondersteuning van de overige leerlingen. 
Of een leerling passende ondersteuning kan worden geboden hangt niet alleen samen met kindken-
merken, het ligt er ook aan in welke groep, bij welke leerkracht en op welke school de leerling zit. 
Soms is er al veel ondersteuning nodig in een bepaalde groep en kan daar niet nog een leerling bij die 
veel individuele aandacht en begeleiding nodig heeft, soms heeft de leerkracht of de school als ge-
heel onvoldoende ervaring of kennis van bepaalde onderwijsbehoeften en het omgaan daarmee.  
Daarom heeft het in bepaalde gevallen zin om binnen de eigen school èn op andere reguliere basis-
scholen te bekijken of er een groep en leerkracht is waar de betreffende leerling wel op zijn/haar 
plaats is. In zo’n geval is niet altijd verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs nodig en zinnig. 
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5. Planmatige zorgstructuur 

Handelingsgericht werken met groepsplannen 
Op de helft van de scholen wordt planmatig gewerkt in de ondersteuning en 45% zegt dat dat groten-
deels gebeurd. 
De cyclus van handelingsgericht werken is op de scholen ingevoerd, maar nog niet overal volledig. 
Het systematisch in kaart brengen van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben is daarbij be-
langrijk.  
 
“De zorgleerlingen zijn goed in beeld en per klas is weergegeven welke mate van ondersteuning nodig is. In elke 
groep zijn er inclusief de leerlingen met dyslexie gemiddeld 7 zorgleerlingen. Zo kunnen we de middelen van 
passend onderwijs gerichter inzetten. Een groep waar veel ondersteuning nodig is krijgt meer tijd van de reme-
dial teacher en/of de onderwijsassistent en/of een extern begeleider. 
Het werken met groepsplannen is in ontwikkeling, we bekijken hoe ze compacter te maken.” 
 

De scholen werken niet op dezelfde manier met groepsplannen. Op sommige scholen zijn er groeps-
plannen voor de kleuters en voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen van groep 3 t/m 8. Op 
andere scholen bijvoorbeeld alleen voor rekenen en spelling. Het maken van groepsplannen wordt 
door veel leerkrachten als veel werk ervaren. Meerdere scholen zoeken naar hoe de groepsplannen 
compacter te maken en enkelen stappen over op een andere aanpak van de ‘Groepsplanloze 
school’1, om de administratieve last voor leerkrachten te beperken. Dan wordt gewerkt met een 
compact groepsoverzicht. Op een van de scholen wordt gewerkt met een organisatiemodel voor de 
instructie met doelen voor een half jaar. Op een andere school werken de leerkrachten met een klas-
senmap met dagregistraties en evaluatie. 
De essentie dat een leerkracht de leerlingen in haar groep en de onderwijsbehoeften in beeld heeft 
om te kunnen differentiëren en een aanbod op maat te bieden blijft echter staan. En het regelmatig 
evalueren van de groepsaanpak met de intern begeleider, reflectie op het eigen handelen en bijstel-
len van de aanpak ook. 
 

Groeidocument en ontwikkelingsperspectief 

Een groeidocument wordt op de meeste scholen ingevuld als men een ondersteuningsteam (OT) wil 
gaan organiseren met de Amstelronde specialist en de ouders erbij. Op een enkele school start men 
ook af en toe een groeidocument als duidelijk is dat een leerling langdurig extra ondersteuning nodig 
zal hebben op school. 
Gemiddeld werd in schooljaar 2015-2016 voor 2,4 % van de leerlingen een groeidocument opgesteld. 
 
“Groeidocumenten worden opgesteld door de IB’er, als er vermoedelijk een verwijzing aankomt en een Onder-
steuningsteam gaat plaatsvinden. Amstelronde wil dat we deze nog vaker opstellen voor alle leerlingen die ex-
tra ondersteuning krijgen en dan ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) toevoegen. Als IB’ers hebben we uitge-
sproken dat we dit heel veel werk vinden en we ons willen beperken tot groeidocumenten voor kinderen die 
waarschijnlijk een verwijzing moeten krijgen.” 
 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
In het reguliere basisonderwijs is een OPP op schrift alleen verplicht voor die leerlingen voor wie een 
beroep gedaan wordt op extra ondersteuning. Extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle on-
dersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkingsverband mid-
delen toewijst. Zie: Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, PO-raad, december 2013. 
 
In de praktijk wordt op de scholen van Amstelronde een OPP opgesteld voor leerlingen die het eind-
niveau van groep 8 niet lijken te behalen en op een eigen leerlijn met aangepaste onderwijsdoelen-
gaan werken. Dat gebeurt vaak op zijn vroegst in groep 6. Een OPP wordt bijna nooit opgesteld voor 

                                                           
1 Zie o.a. http://www.masterclassopo.nl/groepsplanloos/ waar een gratis publicatie te downloaden is. 
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leerlingen die extra ondersteuning op de school krijgen omdat ze heel snel leren of wegens specifieke 
onderwijsbehoeften en begeleiding bij gedrag. 
Gemiddeld werd in schooljaar 2015-2016 binnen Amstelronde voor 2,3% van de leerlingen een OPP 
opgesteld. Daarbij geldt dat op de ene school veel vaker een OPP wordt opgesteld dan op de andere 
school. Op schoolniveau varieert het van geen enkel OPP op de school tot 1 OPP per 25 leerlingen. 
Op een van de scholen wordt een OPP opgesteld voor elke nieuwkomer en op andere scholen met 
veel nieuwkomers gebeurd dat niet. Er is onduidelijkheid over wanneer een OPP nodig is. Veel scho-
len beperken het aantal OPP’s ook omdat het als veel werk wordt ervaren. In de praktijk is het vaak 
de IB’ er die het OPP maakt en niet de leerkracht.  
 

Overlegvormen 
Op 45% van de scholen zijn de overlegvormen rond de ondersteuning systematisch en effectief, op 
de rest van de scholen is dat nog niet volledig het geval.  
De overlegvormen zijn: 

 Groeps- en leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB’er 

 Leerlingbesprekingen per bouw 

 Overleg directie en IB’er 

 Overleg intern zorgteam (op grotere scholen) 

 Ondersteuningsteam (OT) 

 Zorg Adviesteam (ZAT) met schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en GGD. 
Op sommige scholen vraagt met zich af of het ZAT nog wel nodig is. De betrokkenen zouden indien 
nodig toch ook kunnen aansluiten bij een Ondersteuningsteam? 
 
Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam (OT) wordt ingezet als de ondersteuning op school tekort dreigt te schieten 
en er sprake is van handelingsverlegenheid. De leerkracht, intern begeleider, ouders, Amstelronde 
specialist en eventueel andere deskundigen gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn om de 
leerling passende ondersteuning te bieden. Men geeft aan dat het OT de laatste tijd eerder wordt 
ingezet. Voorheen was dat vooral als er een verwijzing leek aan te komen naar het S(B)O. Er is veel 
tevredenheid op de scholen over de inzet van het OT en de samenwerking met de Amstelronde spe-
cialisten. 
 
 “We ervaren het Ondersteuningsteam als heel constructief. Wanneer het moeilijk wordt om de juiste onder-
steuning te bieden gaan we met de ouders en alle betrokkenen in overleg met de Amstelronde specialist. Hoe 
zinvol het ZAT-overleg nog is moeten we verder bekijken.” 

 
Sommigen twijfelen over wat in bepaalde gevallen de juiste of snelste weg is: via het ZAT, via het OT 
of via de huisarts? Bijvoorbeeld bij een vermoeden van autisme of ADHD (hulpvraag zonder indica-
tie). 
 
Arrangement 
Op de meeste scholen wordt niet gesproken over ‘arrangementen’ als leerlingen extra ondersteuning 
krijgen. Deze term is niet veel in gebruik en er is onduidelijkheid over wanneer bepaalde ondersteu-
ning een arrangement heet. Een van de scholen zegt het een arrangement te noemen als er externen 
bij betrokken zijn. Sommige leerlingen hebben een arrangement dat extra wordt bekostigd door het 
samenwerkingsverband, dan is het duidelijk dat het een arrangement is/heet. 
 
“We hebben twee arrangementen betaald uit extra ondersteuning van 30 euro per leerling. We worstelen een 
beetje met de vraag wanneer iets een arrangement is.” 
“Wij vinden het lastig om te bepalen wanneer iets nog onder de basisondersteuning valt en wanneer je iets een 
arrangement van school noemt. Een paar keer RT? Structureel RT? Co-teaching in de groep? In ieder geval stre-
ven wij ernaar om ieder kind te bieden wat het nodig heeft.” 
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Aannamebeleid 
De scholen krijgen van kinderdagverblijven, ouders, een eerdere basisschool niet altijd de relevante 
informatie over de ontwikkeling van een kind. Specifieke ondersteuningsbehoeften worden soms 
niet of onvolledig doorgegeven. Een van de gesprekspartners geeft aan dat het beter lijkt om het 
aannemen van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften altijd in de vorm van een ge-
sprek te doen. Dat kan bijv. in een ondersteuningsteam (OT), waar de ouders en de intern begelei-
ders van de oude en de nieuwe school bij zijn. 
 
Verwijzen 
Op 80% van de scholen geeft men aan dat een leerling wordt verwezen naar een andere school als de 
school uiteindelijk niet de juiste ondersteuning blijkt te kunnen bieden. De rest van de scholen geeft 
aan dat ze dat soms eerder zouden moeten doen. 
 
Grens 
De grens ligt bij leerlingen die veel individuele aandacht vragen. De scholen hebben niet de middelen 
om dat structureel te kunnen bieden. Vaak is er wel de wens om meer 1-op-1-tijd te kunnen beste-
den aan de leerlingen. De grens ligt ook bij leerlingen die vanwege externaliserend gedrag de veilig-
heid voor zichzelf, hun klasgenoten en de leerkracht in gevaar brengen. De scholen hebben meestal 
niet de mogelijkheid een timeoutplek met toezicht te bekostigen.  
 
“Passend onderwijs wordt vooral moeilijk bij leerlingen met gedragsproblemen. Dat vraagt meer van de leer-

kracht, de medeleerlingen en de andere ouders dan een leerprobleem. Daar wordt naar onze mening te weinig 

rekening mee gehouden in het passend onderwijsbeleid.” 
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6. Onderwijskundig leiderschap 

Aansturen van de ondersteuning 
Bevorderende factoren zijn een goede samenwerking tussen directie en intern begeleider(s) bij de 
aansturing van de ondersteuning en een schooldirecteur die prioriteiten stelt. Op drie scholen is er 
de afgelopen jaren te weinig sturing gegeven door de vorige directie. Uit de zelfevaluatie blijkt dat de 
aansturing van de ondersteuning door de schooldirecteur in nauw overleg met de IB’er op iets meer 
dan de helft van de scholen (52%) nog kan worden verbeterd. 
 
“Een bevorderende factor is geweest: prioriteiten stellen door directie, als MT ook handelingsgericht denken.” 
 
“Op school zijn twee IB’ers werkzaam. Zij coördineren alles wat met de “zorg” te maken heeft. Dit alles wordt 

structureel 6 x per jaar besproken met de directie en indien nodig incidenteel. Teamleden geven aan dat de 

schooldirecteur ruimte, sturing en steun geeft en veel expertise heeft.” 

 

Onderwijskundig leiderschap wordt niet vaak genoemd als bevorderende of belemmerende factor 

voor passend onderwijs. Toch blijkt dat op de scholen waar het de afgelopen jaren heeft ontbroken 

aan onderwijskundig leiderschap en duidelijke sturing op de ondersteuning minder goed te gaan. 

Leerkrachten gaan dan hun eigen oplossingen zoeken en er is minder samenhang in de aanpak van 

de ondersteuning. 

 
Professionalisering stimuleren 
Op 27 scholen (64%) zegt men dat de schooldirecteur de professionele ontwikkeling m.b.t. passend 
onderwijs stimuleert, op de andere scholen gebeurt dat gedeeltelijk. Sommige schoolleiders maken 
van hun school heel gericht een professionele leergemeenschap.  
 
“De schooldirectie stimuleert het leren van elkaar en de ontwikkeling richting professionele leergemeenschap. 
Zo worden sinds kort bordsessies van 20 minuten georganiseerd met het hele team. Per bouw zijn er leerteams, 
o.a. voor rekenen.” 
 
Eigenaarschap 

Een deel van de schooldirecteuren werkt gericht aan het bevorderen van eigenaarschap en aan ge-
deeld leiderschap in de schoolontwikkeling. Ze zorgen dat leerkrachten meedenken over de school-
ontwikkeling en daar deels ook zeggenschap over hebben. Een van de scholen werkt bijvoorbeeld 
met vakgroepen onder leiding van een specialist. De vakgroep gedrag wordt dan voorgezeten door 
de eigen gedragsspecialist. Deze vakgroep doet voorstellen over aanpak en beleid op dit gebied en 
heeft ook beschikking over scholingsbudget. 
 
Betrokkenheid bestuur 
Uit de zelfevaluatie blijkt dat men niet op alle scholen vindt dat het bestuur betrokken is bij het 
vormgeven van passend onderwijs en de juiste randvoorwaarden biedt. De meningen hierover ver-
schillen per bestuur. Sommige scholen ervaren dat het bestuur meedenkt en steun biedt, anderen 
geven aan dat passend onderwijs binnen het bestuur niet of nauwelijks wordt besproken.  
De schooldirecteuren waarderen het als ze zoveel mogelijk zelf de beschikking krijgen over de midde-
len, als het bestuur meedenkt en open staat voor vragen, als het bestuur gericht professionalisering 
stimuleert en praktisch ondersteunt in incidentele complexe situaties. 
 
“Het bestuur draagt altijd bij als bepaalde ondersteuning nodig is en stimuleert professionalisering. Door de 
academie die is opgezet kunnen collega’s nu in school een opleiding doen.” 
 
“Het bestuur stond veraf, maar er ontstaat nu meer verbinding. Over passend onderwijs voeren we af en toe 
discussie met de directeuren. We gaan bij elkaar kijken. Leren van elkaar is speerpunt bij ons bestuur.” 
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“Het bestuur is niet actief betrokken bij het vormgeven van passend onderwijs. De gelden blijven bovenschools. 
Via het aanvragen van arrangementen bij het bestuur komt geld voor de school beschikbaar.” 
 
“We zouden van het bestuur graag meer praktische hulp willen krijgen. Bij leerlingen waar het moeilijk wordt 
om ze passend onderwijs te bieden voelen we ons alleen staan. Dat begint nu wel wat te verbeteren, we blijven 
het aangeven.” 
 
“Het bestuur houdt middelen in voor een bovenschoolse plusklas. Wij vinden dat dit teveel geld kost voor te wei-
nig leerlingen en zouden het budget liever inzetten voor een plusaanpak op school.” 
 
“Ons bestuur kijkt anders aan tegen de inzet van onderwijsassistenten, ze zijn daar niet voor. Wij vinden het 
juist belangrijk de inzet van onze onderwijsassistent te kunnen behouden.” 

 

 

7. Ouders als partner 

Driehoek school-ouder-kind versterken 
Op veel scholen wordt gezegd dat de communicatie met de ouders de afgelopen jaren intensiever is 
geworden. De leerkrachten betrekken de ouders meer bij het leren van hun kind. Steeds meer wor-
den school en ouders educatieve partners. Op een aantal scholen kan daaraan nog meer invulling 
worden gegeven. Opvallend is dat de manier van samenwerken en communiceren met de ouders 
toch weinig genoemd wordt bij de bevorderende of belemmerende factoren. 
Op de uitspraak: ‘We versterken de driehoek-school-ouder-kind’ zegt: ja (52%), grotendeels (45%), 
enigszins (2%). 
Op de uitspraak: We betrekken ouders vanaf de eerste stap bij de ondersteuning van hun kind’’ zegt: 
ja (43%), grotendeels (45%), enigszins (10%), nauwelijks (2%). 
Bij de ondersteuning bekijken de scholen meestal wat de school en wat de ouders kunnen doen. 
Een van de scholen werkt ook voor ouders met een ‘arrangement’. Het basisgespreksarrangement 
(startgesprek, kijkavonden en rapportbesprekingen) kan dan worden aangevuld en dan spreekt men 
vaker met deze ouders. Dat arrangement wordt ook weer geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
 
“Het contact met ouders is intensiever geworden. Leerkrachten communiceren meer met de ouders. Ouders ma-
ken deel uit van het proces en mede daardoor tonen zij een sterkere inzet en maken thuis betere afspraken met 
hun kind.” 

 
Oudercommunicatie 
Op een kwart van de scholen is oudercommunicatie op dit moment een ontwikkelpunt. Op 38% van 
de scholen wordt het versterken van de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met de ouders 
een kans genoemd om het onderwijs passender te krijgen. 
Aan het begin van het schooljaar houdt op veel scholen de leerkracht een startgesprek, soms ouder-
vertel-gesprek genoemd, en laat zich informeren over hoe de ouders tegen de ontwikkeling van hun 
kind aankijken. 
Met een deel van de ouders loopt de communicatie moeizaam. Soms heeft dit te maken met cultuur-
verschillen of de beheersing van de Nederlandse taal. Ook zijn er ouders die veel prestatiedruk op 
hun kinderen leggen en te veel eisen van de school. In enkele gevallen communiceren de ouders niet 
respectvol met de medewerkers van de school. Ouders werken soms niet mee aan stappen die de 
school wil zetten om een leerling te ondersteunen, zoals een onderzoek of een mogelijke verwijzing.  
 
Ouders op de hoogte houden van ontwikkeling kind 
Op alle scholen worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Van 
oudsher gebeurt dat in de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het rapport. Op veel scholen 
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zijn daar andere gespreksvormen aan toegevoegd. Ouders kunnen bijvoorbeeld kijken in het ouder-
portaal van ParnaSys, het leerlingvolgsysteem. Enkele scholen houden adviesgesprekken met ouders 
en leerlingen samen. Op een aantal scholen worden ontwikkelgesprekken gehouden met de ouders 
en de leerling samen. Leerlingen zijn soms ook bij de adviesgesprekken aanwezig. 
 
“We doen het met de ouder samen. De leerkrachten voeren ontwikkelgesprekken met de leerlingen, met hun 
ouders erbij. Dit gold vorig schooljaar voor de leerlingen vanaf groep 6 en dit schooljaar vanaf groep 5. Daarin 
leren de leerlingen om voor zichzelf doelen te stellen en te evalueren. Dit zien we als voorloper van het werken 
met een leerlingportfolio. 
Met de leerlingen uit groep 7 voeren we een adviesgesprek, met de ouders erbij. Ze hebben dan een voorlopig 
advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. We bespreken dan bijvoorbeeld: ‘Goed, jij wilt vmbo-t gaan 
doen. Wat ga jij zelf doen daarvoor? Wat kunnen je ouders doen? Wat kan de school doen? Wat heb je van ons 
nodig om dat te halen?” 

 
 

8. Expertise en vaardigheden 

Aanwezige kennis 
De kennis die in het team aanwezig is, is een belangrijke bevorderende factor om meer passende on-
dersteuning aan de leerlingen te kunnen bieden. Op meerdere scholen zijn specialisten opgeleid, o.a. 
voor taal, rekenen, gedrag, hoogbegaafden en het jonge kind.  
De helft van de scholen vindt de aanwezige expertise in de eigen school een sterk punt.  
Uit de zelfevaluatie blijkt dat vaardigheden op het gebied van handelingsgericht werken en oplos-
singsgericht werken nog niet overal gemeengoed zijn. 
 
Team  
De inzet, motivatie, samenwerking en communicatie in het team m.b.t. de ondersteuning is op de 
scholen erg belangrijk en 76% noemt dit een sterk punt van de school. De onderzoekende en oplos-
singsgerichte houding in veel teams kan nog versterkt worden. 
Een belemmerende factor is een team dat niet stevig genoeg is volgens zes scholen (14%). Dit komt 
o.a. door veel nieuwe mensen in een team die nog ervaring moeten opdoen, door minder goede on-
derlinge samenwerking en door gebrek aan continuïteit door vervangingsproblematiek. 
 
Leerkrachten begeleiden 
Op de meeste scholen hoeven de leerkrachten het niet alleen te doen. Zij krijgen zelf advies, begelei-
ding en/of scholing om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen. Wel is het zo dat 
57% van de scholen aangeeft dat dit nog beter kan. Intern begeleiders komen niet altijd toe aan hun 
rol als coach van de leerkrachten.  
 
Deskundigheidsbevordering 
Er is veel behoefte aan meer expertise. Een kwart van de scholen noemt het ontbreken van meer 
kennis over specifieke onderwijsbehoeften een belemmerende factor. Een vaak genoemd ontwikkel-
punt is het versterken van de expertise en vaardigheden van de leerkracht via scholing. 
De expertise waar de meeste behoefte aan is ligt op het gebied van gedrag. Op de meeste scholen 
wordt gericht gewerkt aan het opbouwen van meer expertise in het team en leren van en met elkaar. 
 
Leren van elkaar 
Het leren van elkaar binnen de school, binnen de stichting en binnen het samenwerkingsverband 
wordt versterkt. De schooldirecties noemen de volgende manieren: 

 Leerkrachten die elkaar feedback geven. Sommigen vinden dat nog moeilijk 

 Bij elkaar in de klas kijken, collegiale consultaties 

 Kijken hoe jouw leerlingen zich tijdens de gymles gedragen 
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 Klassenbezoeken van directie en IB’er, die leerpunten signaleren waar de ene leerkracht van de 
andere kan leren 

 Inhoudelijke onderwijsvergaderingen en studiedagen 

 Presentaties geven over een cursus of opleiding die een teamlid heeft gevolgd 

 Het team leert van elkaar door de incidentmethode, tweemaal per jaar worden concrete ervarin-
gen besproken 

 Werken met vakgroepen of leerteams op weg naar een professionele leergemeenschap (PLG) 

 De kennis van eigen specialisten gerichter inzetten 

 Coteaching 

 Netwerkbijeenkomsten van bestuur en/of samenwerkingsverband 
 
“De expertise binnen de school gaan we steeds meer inzetten. We werken in leerteams per bouw en verticaal 

door de school, waarin we kennis uitwisselen. De leerkrachten denken mee over alle leerlingen in de bouw.” 

 

Enkele scholen melden dat het bestuur ook werkt aan het versterken van het leren van elkaar, o.a. 

door themabijeenkomsten, IB-netwerk en een eigen academie. Juist bij eenpitters is er sterk be-

hoefte aan meer uitwisseling met andere scholen. 

Velen zien nog meer mogelijkheden om te leren van/met andere scholen in Amstelronde. Bijvoor-

beeld op de thema’s ‘driehoek school-ouder-kind’ of ‘nieuwkomers’.  
 

“Het versterken van de driehoek school-ouder-kind zou een goed thema zijn voor een studiedag binnen Amstel-

ronde, we kunnen daarin veel leren van elkaar.” 

 

“We zoeken naar een aanpak voor de NT2-leerlingen die de taal nog onvoldoende beheersen. Dat is een speci-

fieke groep waarvoor niet een aanbod elders bestaat dat we kunnen overnemen, dus gaan we het zelf ontwik-

kelen.” (Andere scholen binnen Amstelronde hebben daar ervaring mee! red.) 

 

 

 

9. Voldoende middelen 

Handen 
De meest genoemde bevorderende factor om leerlingen passende ondersteuning te kunnen bieden 
is inzet van extra handen. Op 60% van de scholen heeft de inzet van onderwijsassistenten, een reme-
dial teacher, vrijwilligers of stagiaires extra begeleiding mogelijk gemaakt van individuele leerlingen 
of kleine groepjes leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften. Voor een deel hebben de scholen 
mede door de inzet van de middelen voor passend onderwijs nu extra handen ter beschikking. Maar 
het is nog niet genoeg. Want tegelijkertijd is het gebrek aan meer tijd voor ondersteuning via extra 
handen de meest genoemde belemmerende factor. Werkdruk en grote groepen worden veel ge-
noemd als bedreigingen en dit hangt hier nauw mee samen. Dan blijft er onvoldoende tijd over om 
(extra) ondersteuning aan leerlingen te bieden, zeker als de groepsleerkracht het alleen moet doen. 
 
Waar men vooral naar op zoek is: hoe kunnen we leerlingen meer ondersteunen? en daar zijn tijd en 
handen en dus budget voor nodig. De meningen verschillen over hoe dit idealiter te regelen. Een deel 
zou liefst hebben dat de leerkracht (nagenoeg) alle ondersteuning zelf biedt en een kleinere groep 
zou dan helpen om ieder kind voldoende individuele aandacht te geven. Leerkrachten zijn steeds 
meer gaan kijken naar wat kinderen nodig hebben, maar willen dat nu ook kunnen bieden. Lastig 
voor de leerkracht is het vinden van de balans tussen het willen geven van individuele aandacht en er 
zijn voor de groep. 



Eindevaluatie (basis)ondersteuning Amstelronde  22
  
 

Anderen zien de beste mogelijkheden in onderwijsassistentie, maar dan liefst iemand die ook de 
groep af en toe kan overnemen, zodat de leerkracht zelf tijd heeft voor extra ondersteuning aan indi-
viduele leerlingen of kleine groepjes met dezelfde onderwijsbehoeften. De meningen verschillen ook 
over de wenselijkheid van remedial teaching buiten de groep. Maar in meerdere situaties lijkt dit 
toch een goede (deel) oplossing voor (groepjes) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wel is 
het zaak erop te letten dat niet de minst ervaren en laagst opgeleide teamleden of vrijwilligers juist 
werken met de leerlingen die de meeste ondersteuning vragen en complexe(re) onderwijsbehoeften 
hebben. 
 
Financiële middelen 
Het schoolmodel van het samenwerkingsverband bevalt de schooldirecteuren in principe prima. Ze 
vinden het goed dat ze zelf beschikken over de middelen voor passend onderwijs, beleidsvrijheid 
hebben en zelf sturen op een zinvolle inzet voor de eigen leerlingen. 
Iets meer dan de helft van de scholen heeft goed in beeld welke financiële middelen er zijn voor pas-
send onderwijs en waaraan ze besteed worden. Op de scholen waar niet duidelijk is hoeveel midde-
len er zijn voor passend onderwijs, heeft de schooldirecteur daar last van en kan niet goed sturen op 
de inzet van de middelen. 
Per bestuur is er een groot verschil in welk deel van de financiële middelen, van de €230 per leerling, 
naar de school zelf gaat. Voor enkele scholen is dat het volledige bedrag, meestal blijft een deel bij 
het bestuur. In een enkel geval krijgt de school geen geld vooraf, maar moet een gemotiveerde aan-
vraag indienen bij het bestuur, wanneer extra ondersteuningsmiddelen nodig zijn. bij het eigen be-
stuur. 
Van de bovenschools ingehouden middelen betaalt een van de grotere besturen bijvoorbeeld een 
bovenschoolse plusklas, een taalklas, crisisplaatsen in het speciaal basisonderwijs en alle verwijzin-
gen naar het S(B)O. 
De besturen verschillen in hoe wordt omgegaan met de kosten voor verwijzing naar het S(B)O. En-
kele besturen houden een deel van het budget bovenschools en bij verwijzing betaalt het bestuur. 
Maar niet alle schoolbesturen doen dat zo. Voor met name de kleine scholen is het moeilijk dat bij 
verwijzing naar het S(B)O de school blijft betalen voor deze leerling. De mening van meerdere direc-
teuren is dat een verwijzing is niet goed voorspelbaar is en op een kleine school een groot deel van 
het beschikbare budget in beslag neemt. Wat directeuren ook aangeven is dat dit tegenhoudt om 
alle leerlingen een kans te bieden en zij-instromers aan te nemen. Als uiteindelijk blijkt dat de school 
geen passend onderwijs kan bieden en een verwijzing nodig is dan draagt de verwijzende school de 
kosten daarvan. Dat idee leidt tot strenger aannamebeleid. Men is blij met de recente regeling voor 
kleuters. Bij onderinstroom is de gehele kleuterperiode de onderzoeksperiode en eventuele verwij-
zingskosten zijn voor het samenwerkingsverband. Bij zij-instromers is er een onderzoeksperiode van 
een jaar, waarin een school kan bekijken of deze leerling passend onderwijs kan worden geboden.  
De helft van de scholen geeft aan de benodigde arrangementen en S(B)O-plaatsingen te kunnen be-
talen en voor de andere scholen is dat minder goed haalbaar. 
 
“We ervaren het als een meerwaarde dat de middelen voor passend onderwijs naar de school komen”.  
 
“Indien echt alle middelen naar de school gaan zoals bij ons, dan kun je het prima organiseren om extra onder-
steuning te bieden in alle groepen.” 

 
“De schooldirectie heeft niet zelf de beschikking over de financiële middelen voor passend onderwijs. Het budget 
voor de ondersteuning gaat niet naar de school, maar blijft bij het bestuur. We moeten een goed gemotiveerde 
aanvraag doen als we extra ondersteuningsmiddelen willen inzetten. Lastig is dat het daardoor langer duurt 
voordat we de ondersteuning daadwerkelijk kunnen bieden.” 
 
“We kunnen het financiële risico slecht dragen dat je soms neemt met een zij-instromer. Dat is belemmerend, 
want we willen ook deze kinderen een kans geven.” 
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Leermiddelen 
33% van de scholen is tevreden over de geschiktheid van de leermiddelen en anderen zouden nog 
meer geschikte leermiddelen willen, juist ook voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Daarbij gaat het onder meer om remediërende materialen, uitdagende materialen voor plusleer-
lingen, dyslexiematerialen, software op maat tot koptelefoons, wiebelkussens, concentratiekastjes 
en timetimers. Scholen beschikken daar voor een deel wel over, maar hebben ook de wens dit uit te 
breiden. Sommige leermiddelen zoals Kurzweil voor dyslecten zijn duur en licentiekosten voor be-
paalde software zijn hoog, men vraagt zich af of daar schaalvoordeel te behalen valt in Amstelronde. 
 
Gebouw 
67% van de schoolgebouwen zijn geheel of grotendeels geschikt met het oog op passend onderwijs 
en op 33% van de scholen vindt men het gebouw niet of niet geheel geschikt.  
Het probleem is vaak dat er buiten de lokalen te weinig kleine ruimten zijn voor gesprekken en om 
met individuele leerlingen of kleine groepjes te werken. Voor externen die met een leerling willen 
werken is er vaak geen plek te vinden.  
In een enkele geval is de reden anders. Een van de scholen heeft onvoldoende speelruimte, een an-
der een onoverzichtelijk schoolplein en een derde school heeft twee verouderde gebouwen waar-
door meer toezicht nodig is, maar daarvoor is er geen personeel. Het verouderde gebouw brengt de 
school ook in een slechtere concurrentiepositie. De schoolgebouwen behoren overigens niet bij het 
beleidsterrein passend onderwijs, het samenwerkingsverband heeft daar zeer beperkt invloed op. 

 

10. Samenwerking 

In het algemeen zijn de scholen positief over de samenwerking met externe partijen. Daardoor kun-
nen ze de leerlingen meer en vaker passende ondersteuning bieden. Grotendeels is bekend wie kan 
worden ingeschakeld als leerlingen andere ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden en 
geeft men aan de juiste samenwerkingspartners te hebben. Ongunstige uitzondering is de samen-
werking met de gemeentelijke jeugdzorg. 

Amstelronde 
Bij het thema ‘samenwerking’ wordt de inzet van het ondersteuningsteam (OT) en de Amstelronde 
specialist als meest bevorderende factor genoemd. Op 79% van de scholen zijn er korte lijnen met 
Amstelronde en ervaart men zinvolle inzet van de Amstelronde specialist en op de overige 21% is dat 
grotendeels het geval, zie bijlage 3. 
 
“De samenwerking met de Amstelronde specialist vinden we een enorme toevoeging. Zij is onafhankelijk, heeft 
veel kennis, kan helder lijnen uitzetten, doelen stellen en evalueren, zodat ouder, kind en school weten waar ze 
aan toe zijn.” 

 
Enkele schooldirecteuren vinden dat de solidariteit in Amstelronde sterker kan, met name als voor 
een leerling een andere school wordt gezocht. Een van de schoolleiders zegt dat het interessant is te 
kijken of een leerling ook 1 of 2 dagen per week naar het SBO zou kunnen gaan. 
Velen noemen het meer van elkaar leren als kans en deels gebeurt dat al. 
 
Gemeente/jeugdzorg 
De samenwerking met de gemeente voor jeugdzorg en de toegang tot geïndiceerde jeugdhulp ver-
loopt niet naar wens en er is nog geen goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. De werk-
wijze van de gemeente is een van de meest genoemde belemmerende factoren voor passend(er) on-
derwijs. Slechts 8 scholen (20%) geven in de zelfevaluatie aan dat wijkgericht wordt samengewerkt 
met de gemeente en jeugdzorg. 
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Waar de scholen last van hebben is een trage werkwijze, veel personele wisselingen bij de gemeente, 
te lichte of onervaren casemanagers, slechte communicatie, wachtlijsten omdat budget op is en on-
voldoende ingrijpen bij ernstige situaties als vermoeden van kindermishandeling. De hulp komt vaak 
niet bij de kinderen en de ouders terecht die het nodig hebben. Scholen waar relatief veel gezinspro-
blematiek speelt en scholen met veel nieuwkomers en expats hebben hier extra last van. Enkele cita-
ten spreken voor zich. 
 
“De samenwerking met het sociaal loket van de gemeente loopt minder soepel. Kinderen die wij doorverwijzen 
voor jeugdhulp staan daar op de wachtlijst omdat het geld op is. Zo hebben voor een van onze leerlingen de ou-
ders na jaren toestemming gegeven voor onderzoek naar autisme en krijgen dan te horen dat ze drie maanden 
moeten wachten. Daarnaast werkt het sociaal loket vertragend, bijv. omdat dyslexie-aanvragen nu nog daar-
langs moeten gaan. Dat geeft het gevoel dat aan onze expertise wordt getwijfeld. De route om rechtstreeks via 
de huisarts te proberen bepaalde hulp voor een kind te krijgen is nu geblokkeerd, die stuurt je weer door naar 
het sociaal loket. Omdat het kind toch geholpen moeten worden, nemen we als school zelf bepaalde kinderen in 
behandeling via onze kindercoach, maar dat klopt eigenlijk niet, dat is werk van jeugdzorg.” (school uit Aals-
meer) 
 
“De samenwerking met de gemeentelijke jeugdzorg loopt helemaal niet naar wens hier in Amstelveen. We moe-

ten er als school enorm achteraan zitten en soms krijgen we het niet geregeld dat er externe hulp komt via het 

sociaal loket.” (school uit Amstelveen) 

 

“De ervaring na de transitie jeugdzorg is dat er geen enkele sprake is van samenwerking. De continuïteit is heel 

slecht, er komen steeds nieuwe mensen aan tafel, bijvoorbeeld 4 gezinsmanagers in een jaar. De ouderkindadvi-

seur die we hadden was goed, daar hadden we echt wat aan, maar werd ziek en nu wachten we al maanden op 

een nieuwe. De deskundigheid en kwaliteit is heel persoonsafhankelijk. Er is ook sprake van afschuiven: ‘dit 

hoort niet bij mij.” (school uit Uithoorn) 

 

Enkele scholen melden wel dat concrete stappen worden gezet ter verbetering en daar is bijvoor-
beeld sinds kort een contactpersoon jeugdhulp elke week een paar uur op school. Het werkt goed als 
deze aansluit bij het zorgteam en/of nauw overleg heeft met de intern begeleider. 
 
Ouderkindcoach 
Op scholen in Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht is namens de gemeente een ou-
derkindcoach aan de school verbonden. Deels is dit nog een pilot. De scholen ervaren een positieve 
inzet daarvan en geven aan dat het laagdrempelig werkt dat ouders en leerkrachten bij haar terecht 
kunnen. Ouders kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen terecht bij ouder-
kind-coach en op school of bij hen thuis. 
 
Expertisecentrum Orion 
De inzet van de Adviseur Passend Onderwijs van Orion wordt gewaardeerd. Scholen krijgen daartoe 
een strippenkaart met uren voor de inzet van expertise vanuit Orion. De scholen hebben een vaste 
contactpersoon en kunnen ook andere adviseurs van Orion inzetten. Men vindt het prettig nu vrije 
keuze te hebben wie in welk geval voor de school werkt. De adviseur wordt ingezet om leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en ze geeft praktisch handelingsadvies aan de leer-
krachten. 
 
Overige professionals 
De scholen hebben veel meer externe samenwerkingspartners, waaronder de GGD, zorgaanbieders, 
onderwijsspecialisten, welzijnsorganisaties, etc. In de schooldocumenten staat een totaaloverzicht. 
Wachtlijsten in de kinderpsychiatrie worden regelmatig genoemd als belemmerende factor om de 
ondersteuning voor leerlingen goed te regelen. 
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De onderzoeker constateert in meerdere gevallen verbazend weinig samenwerking tussen scholen 
van verschillende besturen die tegen elkaar aan gebouwd zijn op dezelfde plek. Daar blijven kansen 
liggen. Te denken valt aan verdeling van kinderen met extra onderwijsbehoeften zoals nieuwkomers, 
gezamenlijk naschools aanbod, ondersteuning van ouder-kind-coach, kinderfysiotherapeut, logope-
die, kindercoach, enz. samen regelen. 
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11. Conclusies 

Ondersteuning is op orde voor de groep 

Bij ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs is onderscheid te maken tussen: 

 Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuning voor een subgroep 

 Ondersteuning voor een individuele leerling 

De ondersteuning in de groep (klas) is de begeleiding die de groepsleerkracht biedt aan de hele 

groep. De groepsleerkracht differentieert in het klassenmanagement en de instructie en biedt o.a. 

extra instructie en uitleg aan leerlingen die dat nodig hebben. Vaak zitten er enkele snelle (meerbe-

gaafde) leerlingen in de groep en in de bovenbouw een paar leerlingen met leerachterstanden die op 

een eigen leerlijn, die de groepsleerkracht ook begeleidt. Enkele scholen in Amstelronde werken met 

een onderwijsconcept waarbij alle leerlingen meer op hun eigen leerniveau werken en andere scho-

len bereiken meer differentiatie door gedeeltelijk groepsoverstijgend te werken. Leerlingen gaan dan 

af en toe naar een andere groep voor een instructieles die beter past bij hun leerniveau.  

De ondersteuning op het niveau van de groep is in Amstelronde grotendeels kwalitatief orde. Voor 

details, zie bijlage 3 en inspectierapportages. 

Dat ligt anders wanneer meer ondersteuning nodig is voor bepaalde individuele leerlingen of sub-

groepjes leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daar is het beeld wisselend. Soms lukt het 

goed met behulp van extra handen en/of met inzet van externe begeleiding deze leerlingen toch pas-

sende ondersteuning te bieden. In andere gevallen ontbreken tijd, handen, middelen en expertise. 

Dat geldt vooral bij leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben vanwege het gedrag. 

 

Tijd en handen 

Meer passende ondersteuning bieden aan de leerlingen kost tijd en handen om het uit te voeren.  

De inzet van extra handen (o.a. van een onderwijsassistent, remedial teacher, vrijwilliger, stagiaire) is 

in de praktijk de meest bevorderende factor geweest in de afgelopen twee jaar om passende onder-

steuning te bieden, op 60% van de scholen in Amstelronde zijn (beperkt) extra handen ingezet. Tege-

lijk wordt het gebrek aan meer extra handen als meest belemmerende factor genoemd voor nog pas-

sender onderwijs. 

Daarbij speelt de discussie: liever kleinere groepen of extra handen? De gesprekspartners hebben 

een verschillende mening over wat de meest wenselijke situatie zou zijn, een kleinere groep voor de 

groepsleerkracht of de inzet van een onderwijsassistent of (deels) een extra leerkracht. Maar de 

overeenkomst is dat men meer tijd zou willen hebben om ondersteuning aan individuele of sub-

groepjes leerlingen te bieden. 

 

Meer ondersteuning nodig bij gedrag 

De scholen constateren een toename van leerlingen die ondersteuning nodig hebben op gedragsge-

bied. Het aantal verwijzingen om deze reden naar gespecialiseerd onderwijs (SBO en SO) in Amstel-

ronde is nauwelijks veranderd. Veranderingen in de totale leerlingenpopulatie hebben invloed op de 

gedragsproblematiek (zie paragraaf 3) en zoals sommigen zeggen: ‘We zijn beter gaan kijken naar 

wat leerlingen nodig hebben, dan zie je ook meer en wil je daarbij de juiste ondersteuning bieden.’ 

Veel is genoemd dat de grens ligt bij leerlingen met externaliserend gedrag, die plotseling het werken 

en de veiligheid in de groep kunnen verstoren. Dit ziet men ook als een van de oorzaken van hoge 

werkdruk voor leerkrachten. 
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Ouders meer als partner 

Opvallend is dat als wordt gevraagd naar bevorderende en belemmerende factoren om passende on-

dersteuning te kunnen bieden de ouders weinig genoemd worden. Op veel scholen is de oudercom-

municatie toegenomen, de leerkrachten voeren vaker gesprekken met de ouders vergeleken met en-

kele jaren geleden. Er zijn veel initiatieven van nieuwe vormen om de driehoek school-ouder-kind te 

versterken, zoals oudervertelgesprekken of startgesprekken aan het begin van het schooljaar en ont-

wikkelingsgesprekken waar ouder en leerling bij zijn. Het samenwerken met ouders als specialist van 

hun eigen kind en het maken van afspraken over wat de school doet en wat de ouders thuis doen 

kan nog sterker.  

 

Expertise en leren van elkaar 

Nagenoeg alle scholen hebben een of meer specialisten binnen het team, leerkrachten die bijvoor-

beeld een master hebben gevolgd op het gebied van gedrag, begaafdheid, het jonge kind, taal of re-

kenen. Er bestaat veel behoefte aan meer expertise over specifieke onderwijsbehoeften van leer-

lingen en hoe daarmee om te gaan. Dat geldt vooral voor expertise over onderwijsbehoeften op het 

gebied van gedrag. Veel scholen versterken het leren van elkaar, bijvoorbeeld leren van en gerichte 

inzet door de specialisten in de school, binnen het bestuur door kennis tussen scholen te delen bin-

nen het samenwerkingsverband door netwerkbijeenkomsten en intervisie.  

In het samenwerkingsverband lijkt het werken in kernen het delen van kennis en ervaringen voor een 

deel in de weg te staan. Een concreet voorbeeld daarvan is: een school in de kern Aalsmeer geeft aan 

dat een aanpak voor nieuwkomers nergens beschikbaar is en men deze zelf gaat ontwikkelen, terwijl 

zeker drie scholen in de kernen Uithoorn en Amstelveen daar veel ervaring mee hebben en een van 

hen noemt de nieuwkomersaanpak een sterk punt van de school. Het zou toch mooi zijn als deze 

scholen daarover onderling contact hadden. 

 

Samenwerking  

In het algemeen zijn de scholen positief over de samenwerking met externe partijen. De inzet van de 

Amstelronde specialist en het ondersteuningsteam worden als een sterke meerwaarde ervaren. En 

ook de samenwerking met andere partijen als Orion, GGD, schoolmaatschappelijk werk, Onderwijs-

advies, e.a. verlopen naar wens. Met inzet van deze partijen kan aan bepaalde leerlingen meer en 

betere ondersteuning worden geboden. 

Meerdere schoolleiders geven aan dat in het samenwerkingsverband de solidariteit en samenwer-

king sterker kan al voor een leerling een andere school wordt gezocht. 

Een groot probleem is het gebrek aan aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg en de samenwerking 

daarin met de gemeente en het sociaal loket. Ook de ouderkindadviseurs die op sommige scholen 

werkzaam zijn lopen hiertegen aan als er hulp nodig is voor gezinnen. Er worden wel stappen gezet 

om dit te verbeteren, maar de huidige stand van zaken is nog zorgelijk. Trage werkwijze, veel perso-

nele wisselingen bij de gemeente, wachtlijsten door onvoldoende inkoop, gebrek aan deskundigheid 

leiden ertoe dat de hulp niet of niet snel genoeg bij kinderen en ouders terecht komt die het nodig 

hebben. 

 

Nieuwkomers 

Enkele scholen hebben relatief veel nieuwkomers. Dat heeft veel te maken met het postcodebeleid 

van het bestuur en het huisvestingsbeleid van de gemeente Amstelveen. Nieuwkomers kunnen beter 

worden verspreid door Amstelveen en over de scholen, zegt de directie. Daarbij geeft men aan dat 

de gemeente Amstelveen zich profileert als expatgemeente maar zich niet voldoende lijkt te realise-

ren wat dat betekent voor het onderwijs en de aansluiting met de gemeentelijke jeugdzorg. 
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12. Aanbevelingen 

Aandachtspunten komende beleidsperiode 

Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er in ieder geval de volgende aandachtspunten voor de ko-

mende beleidsperiode te zien: 

 Meer handen voor ondersteuning organiseren, vooral voor leerlingen met specifieke onderwijsbe-

hoeften op het gebied van gedrag, ook in samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs. Nage-

dacht kan worden over bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak van gedragsproblemen door flexi-

bel inzetbare specialisten uit onderwijs en jeugdzorg. 

 Samenwerking met gemeentelijke jeugdzorg verbeteren. Versterken van het gevoel van urgentie 

bij de gemeente. De eerste ervaringen met een ouderkindcoach in de school zijn positief. 

 De aanpak voor nieuwkomers en de taalklassen optimaliseren door meer onderlinge samenwer-

king en uitwisseling tussen scholen en besturen. 

 Kennis uitbreiden en handelingsgerichte advisering organiseren op het gebied van gedrag. Onder-

steun de leerkrachten hier meer bij. 

 Leren van elkaar uitbreiden. De stappen die al zijn gezet hierin worden gewaardeerd en er zijn nog 

veel meer onderwerpen en vormen mogelijk om van elkaar te leren. Men geeft aan daarbij sterk 

interactieve werkvormen op prijs te stellen, kijken bij elkaar en werken aan praktische resultaten 

waarmee direct in de eigen school aan de slag kan worden gegaan. 

 Meer samenwerking tussen nabijgelegen scholen biedt kansen voor meer passende ondersteu-

ning en schaalvoordeel. Bijvoorbeeld: samen bieden van taaltrainingen voor ouders, hulp bij 

schuldenproblematiek, een jeugdhulpverlener voor meer uren, logopedie, kinderfysiotherapie, 

een gezamenlijke plusklas en/of naschools aanbod. De besturenscheiding en concurrentieoverwe-

gingen belemmeren hierbij. 

 Administratieve werkzaamheden voor leerkrachten en IB’ers zoveel mogelijk beperken. Met pas-

send onderwijs lijkt de hoeveelheid administratie te zijn toegenomen: groeidocumenten maken, 

ontwikkelingsperspectief opstellen neemt veel tijd. Het regelmatig dubbel moeten invoeren van 

gegevens en niet aansluiten van systemen frustreert daarbij. 

 Versterken van onderlinge samenwerking en onderling verwijzen als voor een leerling een andere 

school wordt gezocht. Daarbij is o.a. van belang dat de volledige informatie over een leerling be-

kend is en wordt overgedragen. Ook helpt het als ‘ontvangende scholen’ de ruimte voelen om uit 

te proberen of ze een leerling met meer complexe onderwijsbehoeften passend onderwijs kunnen 

bieden. Nu belemmert het idee dat als dat niet lukt de nieuwe school de kosten voor verwijzing 

moet dragen. Het ondersteuningsteam (OT) kan daar een rol in vervullen en dat is ook al gebeurd 

in bepaalde gevallen. 

 

Nadere aanpak kwaliteitszorg 

Amstelronde zet zinvolle stappen op het gebied van kwaliteitsbeleid met het ontwikkelen van een 

gezamenlijk kwaliteitskader en met de zelfevaluatie op school- en samenwerkingsverbandniveau. 

Aanbevolen volgende stappen: 

 Delen resultaten evaluatie met scholen en besturen 

 Speerpunten nieuwe beleidsplan bepalen 

 Kwaliteitskader aanpassen n.a.v. deze evaluatie, voor toekomstig gebruik 

 Oudertevredenheidspeiling (de ondersteuningsplanraad (OPR) gaat daar een rol in vervullen) 

 Scholen stimuleren de ondersteuning te beschrijven op een manier die inzichtelijk is voor ouders 

 Leren van elkaar, ervaring en expertise in kaart brengen. 
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Bijlage 1  Overzicht bevorderende factoren 

Bij het maken van de schoolfoto’s werden aan de gesprekspartners onder meer de volgende vragen 
gesteld: Wat helpt concreet om meer passende ondersteuning te bieden? Wat zijn daarbij bevorde-
rende factoren?  
 
De gesprekspartners benoemden de factoren die op hun eigen school het bieden van passende on-
dersteuning aan de leerlingen het meest hebben bevorderd in de afgelopen twee jaar. Dat betekent 
overigens niet direct dat zij andere factoren niet bevorderend vinden, maar ze hebben hun prioriteit 
aangegeven. Hierna volgt een overzicht met een samenvatting van de bevorderende factoren. Daar-
bij is de indeling gebruikt van de zeven thema’s uit het kwaliteitskader (basis)ondersteuning van Am-
stelronde. 
 
 

Thema Bevorderende factor N scholen 

Totaal 37 

Basishouding 16 

Differentiatie in klassenmanagement en instructie 13 

Volgen en signaleren 11 

Onderwijsconcept 7 

Aanbod meer- en hoogbegaafden 7 

Pedagogisch klimaat 5 

Passend aannamebeleid 4 

Aanbod nieuwkomers 2 

Totaal 28 

Inzet extra handen 25 

Geschikt lesmateriaal bij differentiatie 10 

ICT inzetten bij onderwijs op maat 4 

Budget passend onderwijs 3 

Totaal 28 

Kennis in het team aanwezig 11 

Scholing 9 

Leren van elkaar 8 

Leerkracht krijgt begeleiding 7 

Team dat goed samenwerkt 5 

Inzet externe expertise 5 

Totaal 19 

Inzet van OT en Amstelronde specialist 10 

Inzet Ouderkindcoach 5 

Inzet Adviseur Passend Onderwijs Orion 5 

Inzet van andere externe specialisten 5 

Inzet schoolmaatschappelijk werk 4 

Totaal 11 

Vroegtijdig samenwerken met ouders in ondersteuning 6 

Oudercommunicatie algemeen 5 

Duidelijkheid over ontwikkeling kind 2 

Investeren in de relatie met ouders 1 

Totaal 8 

Werken met groepsplannen en/of - overzichten 5 

Handelingsgericht werken verder doorgevoerd 3 
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Onderwijskundig leider-
schap 

Totaal 2 

Prioriteiten stellen 1 

Goede samenwerking tussen IB en nieuwe directie 1 

 

Toelichting bij deze tabel 
Bij ‘totaal’ staat het totaalaantal scholen dat een of meer bevorderende factoren noemde bij dit 
thema. Soms benoemde men op dezelfde school meer dan één factor per thema. Daarom is ‘totaal’ 
geen optelsom van wat eronder staat aan specifieke factoren. 
 
Conclusie bevorderende factoren 
De vijf meest genoemde factoren die het bieden van passende ondersteuning hebben bevorderd op 
de scholen van Amstelronde in de afgelopen twee jaar zijn: 
(groen gemarkeerd in de tabel) 
1. Inzet extra handen: Op de meeste scholen worden er naast de groepsleerkracht extra handen in-

gezet bij het bieden van de ondersteuning aan de leerlingen, bijv. door een onderwijsassistent, 
remedial teacher, stagiaire, de intern begeleider of een extra leerkracht. 

2. Basishouding: De houding dat alle kinderen welkom zijn, dat verschillen er mogen zijn en de leer-
kracht gaat kijken wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren, zoekt naar oplossingen en 
erop gericht is dat te vertalen naar het eigen handelen. 

3. Differentiatie in klassenmanagement en instructie: Op nagenoeg alle scholen wordt met minimaal 
drie niveaugroepen gewerkt in een leerjaar. Velen hebben daarnaast een extra aanbod voor o.a. 
leerlingen met een eigen leerlijn en plusleerlingen. 

4. Volgen en signaleren: Het goed volgen van de brede ontwikkeling van de leerlingen en tijdig signa-
leren wanneer ondersteuning nodig is. 

5. Kennis in het team aanwezig: De expertise die in het team is opgebouwd. Op meerdere scholen 
zijn specialisten opgeleid, o.a. voor taal, rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid en het jonge kind. 
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Bijlage 2  Overzicht belemmerende factoren 

Bij het maken van de schoolfoto’s werd aan de gesprekspartners onder meer de volgende vraag ge-
steld: Wat belemmert het bieden van meer passende ondersteuning? 
 
De gesprekspartners benoemden de belangrijkste belemmerende factoren waar ze concreet op 
school tegenaan liepen in de afgelopen twee jaar. Dat betekent overigens niet direct dat zij andere 
factoren niet belemmerend vinden, maar ze hebben hun prioriteit aangegeven. 
Hierna volgt in een overzicht met een samenvatting van de belangrijkste belemmerende factoren. 
Daarbij is de indeling gebruikt van de zeven thema’s uit het kwaliteitskader (basis)ondersteuning van 
Amstelronde. 
 

Thema Belemmerende factor Aantal 
scholen 

Totaal 26 

Gebrek aan extra handen/tijd voor meer ondersteuning 15 

Financiën: geen zicht erop, te weinig budget 7 

Groepen te groot 6 

Te veel administratie 3 

Gebouw: te weinig kleine ruimten 3 

Geen time-outplek met toezicht 3 

Onvoldoende geschikt lesmateriaal 1 

Totaal 18 

Ontbreken van meer kennis van onderwijsbehoeften 10 

Team niet stevig genoeg 6 

Verschil in kennis en vaardigheden tussen leerkrachten 5 

Te weinig budget voor nascholing 2 

Totaal 16 

De werkwijze van gemeente/ sociaal loket 13 

Wachttijden bij externe zorg 4 

Totaal 12 

Grens: leerlingen die teveel individuele aandacht vragen 12 

Totaal 11 

Relatief veel gezinsproblematiek 3 

Hoge zijinstroom en -uitstroom 2 

Nieuwkomers: aansluiting met taalklas onvoldoende 2 

Niet doorgeven informatie bij aanname 2 

Totaal 8 

Ouders die niet meewerken 5 

Oudercommunicatie gaat niet altijd soepel 4 

Ouders die te hoge verwachtingen hebben/ prestatiedruk 4 

Totaal 2 

Onvoldoende sturing de afgelopen jaren 2 

 

Toelichting bij deze tabel 
Bij ‘totaal’ staat het totaalaantal scholen dat een of meer belemmerende factoren noemde bij dit 
thema. Soms benoemde men op dezelfde school meer dan één factor per thema. Daarom is ‘totaal’ 
geen optelsom van wat eronder staat bij de meer specifieke factoren. 
 
  



Eindevaluatie (basis)ondersteuning Amstelronde  32
  
 

Conclusie belemmerende factoren 
De vijf meest genoemde factoren die passende ondersteuning hebben belemmerd op de scholen van 
Amstelronde in de afgelopen twee jaar zijn: 
(rood gemarkeerd in de tabel) 
1. Gebrek aan extra handen en tijd om meer ondersteuning te bieden aan individuele leerlingen 

en/of kleine groepjes leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
2. De werkwijze van gemeente en sociaal loket. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg 

verloopt nog lang niet optimaal.  
3. Leerlingen die teveel individuele aandacht vragen, met name door hun gedrag. Dan is de grens 

bereikt. Reguliere basisscholen hebben niet de mensen en middelen om deze leerlingen passende 
ondersteuning te bieden. 

4. Ontbreken van meer kennis van onderwijsbehoeften, vooral over gedrag. 
5. Financiën: de middelen voor passend onderwijs zijn onvoldoende in beeld en/of er is te weinig 

budget. 
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Bijlage 3  Overzicht zelfevaluatie op kwaliteitskader Amstelronde  
 
In de schoolfoto’s hebben de schooldirecteuren met hun intern begeleider(s) als een vorm van zelf-
evaluatie het kwaliteitskader (basis)ondersteuning ingevuld. Ze hebben bekeken in hoeverre de uit-
spraken in het kwaliteitskader gelden voor hun eigen school. In de onderstaande tabel staat in de 
vakjes rechts het aantal scholen en het percentage van de scholen, dat deze antwoordkeuze aangaf 
in de zelfevaluatie. Alle 42 reguliere basisscholen in Amstelronde hebben hieraan meegewerkt. 
 

In hoeverre gelden de volgende uitspraken voor de school?  
+ + ja meer dan 80%  
+ grotendeels  tussen 60% en 80% 
<> enigszins  tussen 40% en 60% 
- nauwelijks tussen 20% en 40% 
-- nee minder dan 20% aantal scholen en % 

1. Stevige basis ++ + <> - -- 

1a Onze onderwijskwaliteit is voldoende of goed volgens de Inspectie. 
(1x niet ingevuld, want nog niet van toepassing – nieuwe school) 

40 
98% 

 1 
2% 

1b De school is een veilige plek voor leerlingen, team, leiding en ouders. 23 
55% 

18 
43% 

1 
2% 

  

1c We hebben een duidelijke visie op onderwijs en ondersteuning. 
 

21 
50% 

17 
40% 

2 
5% 

2 
5% 

 

1d We werken gericht en systematisch aan een goed pedagogisch kli-
maat. 

24 
57% 

14 
33% 

4 
10% 

  

1e We volgen de cognitieve en sociale ontwikkeling nauwgezet . 
 

22 
52% 

16 
38% 

4 
10% 

  

1f We signaleren vroegtijdig of leerlingen speciale onderwijsbehoeften 
hebben. 

22 
52% 

17 
40% 

2 

5% 

1 
2% 

 

1g De leerkrachten handelen naar de verschillende onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 

10 
24% 

27 
64% 

5 
12% 

  

1h Leerlingen krijgen indien nodig (extra) ondersteuning. 
 

19 
45% 

21 
50% 

2 
5% 

  

2 Planmatige zorgstructuur ++ + <> - -- 

2a We hanteren de cyclus van handelingsgericht werken. 
(1x niet ingevuld) 

19 
46% 

18 
44% 

3 
7% 

1 
3% 

 

2b De stappen en verantwoordelijkheden in het proces bij ondersteu-
ning zijn duidelijk. 

19 
45% 

16 
38% 

5 
12% 

2 

5% 
 

2c De overlegvormen rond de ondersteuning zijn systematisch en effec-
tief. 

19 
45% 

20 
48% 

2 
5% 

1 
2% 

 

2d De ondersteuning die onze school kan bieden is bekend / staat op 
schrift. 

22 
52% 

15 
36% 

3 
7% 

2 
5% 

 

2e Basisondersteuning is binnen een week en laagdrempelig beschik-
baar. 

26 
62% 

12 
28% 

4 
10% 

  

2f Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben stellen we een 
Groeidocument met ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 

24 
57% 

13 
31% 

4 
10% 

1 
2% 

 

2g We zetten het ondersteuningsteam (OT) in als de ondersteuning te-
kort dreigt te schieten. 

34 
81% 

7 
17% 

 1 
2% 

 

2h We zetten een arrangement in als leerlingen dat nodig hebben. 
 

24 
57% 

13 
31% 

3 
7% 

1 
2% 

1 
2% 

2i We werken planmatig aan de kwaliteit van de ondersteuning. 
 

21 
50% 

19 
45% 

2 
5% 
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2j We verwijzen als onze school uiteindelijk niet de juiste ondersteuning 
kan bieden. 

33 
79% 

8 
19% 

1 
2% 

  

3 Onderwijskundig leiderschap ++ + <> - -- 

3a De schooldirecteur heeft een heldere visie op de ondersteuning 
 

28 
67% 

11 
26% 

2 
5% 

1 
2% 

 

3b De schooldirecteur stuurt het team aan bij het uitvoeren van de on-
dersteuning in nauw overleg met de IB-er. 

20 
48% 

18 
43% 

3 
7% 

 1 
2% 

3c De schooldirecteur stimuleert de professionele ontwikkeling m.b.t. 
passend onderwijs. 

27 
64% 

12 
29% 

3 
7% 

  

3d De schooldirecteur en IB’er zijn aanwezig bij de kernoverleggen van 
het SWV. 

32 
76% 

9 
21% 

1 
2% 

  

3e De schooldirecteur zorgt voor een goede aansluiting op het voorgezet 
onderwijs. (2x niet ingevuld) 

24 
60% 

13 
33% 

2 
5% 

 1 
2% 

3f Het bestuur is betrokken bij het vormgeven van passend onderwijs. 
(2x niet ingevuld) 

16 
40% 

13 
33% 

7 
18% 

3 
7% 

1 
2% 

3g Het bestuur biedt de juiste randvoorwaarden voor passend onder-
wijs. 

 

16 
38% 

20 
48% 

5 
12% 

1 
2% 

 

4 Ouders als partner ++ + <> - -- 

4a We versterken de driehoek ouder-kind-school bij de ondersteuning. 
 

22 
52% 

19 
45% 

1 
2% 

  

4b We hanteren een open en begrijpelijke communicatie met de ouders. 
 

16 
38% 

24 
57% 

2 
5% 

  

4c Ouders worden systematisch op de hoogte gehouden van de ontwik-
keling van hun kind op school. 

27 
64% 

13 
31% 

2 
5% 

  

4d We betrekken ouders vanaf de eerste stap bij de ondersteuning van 
hun kind. 

18 
43% 

19 
45% 

4 
10% 

1 
2% 

 

4e We bekijken bij de ondersteuning samen wat de school en wat de ou-
ders kunnen doen. 

27 
64% 

11 
26% 

4 
10% 

  

5 Expertise en vaardigheden ++ + <> - -- 

5a We werken handelings- en oplossingsgericht.  
 

16 
38% 

22 
52% 

4 
10% 

  

5b Leerkrachten krijgen zelf de benodigde ondersteuning, advies, bege-
leiding en/of scholing. 

18 
43% 

21 
50% 

3 
7% 

  

5c De IB-er coacht de leerkrachten, coördineert de ondersteuning en 
borgt continuïteit. 

20 
48% 

17 
40% 

4 
10% 

1 
2% 

 

5d Het team heeft een onderzoekende en oplossingsgerichte houding. 
(1 x niet ingevuld) 

10 
24% 

21 
51% 

9 
22% 

1 
2% 

 

5e We werken goed samen binnen het team bij de ondersteuning van 
leerlingen. 

18 
43% 

18 
43% 

6 
14% 

1 
2% 

 

5f In het team is kennis van specifieke onderwijsbehoeften binnen onze 
leerlingenpopulatie. 

9 
21% 

27 
64% 

4 
10% 

2 
5% 

 

5g We werken gericht aan het opbouwen van meer expertise in het 
team en leren van/met elkaar. 

22 
52% 

15 
36% 

5 
12% 
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6 Voldoende middelen ++ + <> - -- 

6a We hebben in beeld welke financiële middelen er zijn voor passend 
onderwijs en waar ze aan besteed worden.  

23 
55% 

10 
24% 

7 
16% 

2 
5% 

 

6b We kunnen de benodigde arrangementen en s(b)o-plaatsingen beta-
len. 

21 
50% 

12 
29% 

6 
14% 

3 
7% 

 

6c We hebben voldoende gekwalificeerd personeel voor de ondersteu-
ning van leerlingen. 

18 
43% 

15 
36% 

7 
16% 

2 
5% 

 

6d We hebben geschikte leermiddelen, ook voor de leerlingen met spe-
cifieke onderwijsbehoeften. 

14 
33% 

23 
55% 

4 
10% 

1 
2% 

 

6e Het schoolgebouw is geschikt met het oog op passend onderwijs. 
 

13 
31% 

15 
36% 

7 
17% 

3 
7% 

4 
9% 

7 Samenwerking ++ + <> - -- 

7a We weten wie we kunnen inschakelen als een leerling andere onder-
steuning nodig heeft dan wij kunnen bieden (zicht op sociale kaart). 

25 
60% 

16 
38% 

1 
2% 

  

7b We hebben de juiste samenwerkingspartners, gelet op de onderwijs-
behoeften van onze leerlingen. 

25 
60% 

15 
35% 

2 
5% 

  

7c We schakelen externe expertise in om leerlingen te ondersteunen als 
we dat niet zelf kunnen. 

33 
79% 

9 
21% 

   

7d We werken wijkgericht samen met gemeente en jeugdzorg. 
(1 x niet ingevuld) 

8 
20% 

18 
44% 

11 
27% 

1 
2% 

3 
7% 

7e We hebben korte lijnen met swv Amstelronde en ervaren zinvolle in-
zet van de Amstelrondespecialist. 

33 
79% 

9 
21% 

   

 
Toelichting 
Een samenvatting van de belangrijkste positieve punten en knelpunten is aangegeven in kleuren.  

 Groen: op meer dan driekwart van de scholen is het antwoord ‘ja’ (de uitspraak is op deze scholen 
voor meer dan 80% van toepassing). 

 Wit: op meer dan de helft van de scholen is het antwoord  op de betreffende uitspraak ‘ja’. 

 Oranje: op minder dan de helft van de scholen is het antwoord ‘ja’.  

 Rood: op minder dan een kwart van de scholen is het antwoord ‘ja’. 
De in het rood aangegeven antwoorden zijn te zien als knelpunten en de in het oranje aangegeven 
antwoorden hebben betrekking op aspecten van de (basis) ondersteuning waar in de komende be-
leidsperiode winst te behalen valt.  
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Bijlage 4 Overzicht sterkte-zwakteanalyse 

Bij het maken van de schoolfoto’s is op elke school een sterkte-zwakteanalyse gemaakt door de deel-
nemers. Alleen de 10 punten die daarin het meeste voorkwamen staan in onderstaand samenvat-
tend overzicht. Achter ieder punt staat steeds hoeveel scholen dit noemden in de sterkte-zwakteana-
lyse van hun eigen school. 
 

STERKE PUNTEN 
Wat zijn de belangrijkste sterke punten van de school als het gaat om de (basis)ondersteuning? 

1 Team 
   

De inzet, motivatie, samenwerking en communicatie in het 
team m.b.t. de ondersteuning 

32 
76% 

2 Expertise 
   

De aanwezige expertise, vaak meerdere specialisten werk-
zaam binnen de school  

21 
50% 

3 Differentiatie 
   

Het gedifferentieerde onderwijsaanbod, waaronder nieuwko-
mersaanbod, plusklassen, eigen leerlijn, e.d.  

21 
50% 

4 Extra handen 
   

De inzet van extra handen van onderwijsassistent, ambulante 
leerkracht, remedial teacher, vrijwilliger, stagiaire 

20 
48% 

5 Leerling volgen 
   

Het systematisch volgen van de leerlingen en signaleren van 
onderwijsbehoeften  

19 
45% 

6 Leerkracht 
   

De betrokkenheid, inzet en kwaliteit van de individuele leer-
krachten  

17 
40% 

7 Pedagogisch klimaat 
   

Een goed/veilig pedagogische klimaat  
 

17 
40% 

8 Klassenmanagement 
   

Klassenmanagement waarbij rekening wordt gehouden met 
verschillen 

16 
38% 

9 Samenwerking met 
Amstelronde  

De inzet van het ondersteuningsteam (OT) en de Amstelron-
despecialist  

14 
33% 

10 Ondersteuningssys-
teem 

Het gestructureerde, duidelijke, cyclische systeem van onder-
steuning  

13 
31% 

ONTWIKKELPUNTEN 
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelpunten van de school als het gaat om de (basis)ondersteuning? 

1 Onderwijsaanbod 
   

Onderwijsaanbod op het gebied van leren en/of gedrag opti-
maliseren en/of uitbreiden 

22 
52% 

2 Expertise Expertise en vaardigheden leerkracht versterken via scholing  
 

19 
45% 

3 Klassenmanagement 
   

Meer differentiatie in klassenmanagement, minder afhanke-
lijkheid van methoden 

16 
38% 

4 Extra ondersteuning 
   

Uitbreiden aanbod en ondersteuning bij extra onderwijsbe-
hoeften, o.a. voor nieuwkomers en meerbegaafden 

15 
36% 

5 Onderwijsconcept 
   

Onderwijsconcept aanpassen, meer eigenaarschap bij leer-
lingen en meer coöperatief leren  

13 
31% 

6 Ouders 
   

Oudercommunicatie verbeteren 
 

11 
26% 

7 Leren van elkaar 
   

Meer leren van elkaar in school, stichting, samenwerkingsver-
band 

9 
21% 

8 Triade school-ouder-
kind  

Versterken triade school-ouder-kind o.a. via drieweggesprek-
ken 

8 
19% 

9 Leerkracht begeleiden 
   

Uitbreiden van de interne begeleiding van leerkrachten bij de 
ondersteuning 

8 
19% 

10 Samenwerking met 
gemeente / jeugdzorg  

Betere samenwerking met jeugdzorg/gemeente bereiken  7 
17% 
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KANSEN 
Welke kansen zijn er voor passend(er) onderwijs op deze school? 

1 Scholing 
  

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten via scholing  
 

21 
50% 

2 Leren van elkaar 
  

Leren van elkaar binnen team / stichting / samenwerkingsver-
band versterken 

17 
40% 

3 Onderwijsconcept 
  

Aanpassen onderwijsconcept: meer eigenaarschap bij leer-
lingen, leren zichtbaar maken, leerlingen leren ook van elkaar 

17 
40% 

4 Ouders 
  

Versterken ouderbetrokkenheid en samenwerking met de ou-
ders 

16 
38% 

5 Schoolontwikkeling 
  

Schoolontwikkeling meer samen doen in team, tijd ervoor ma-
ken, betere aansturing 

12 
29% 

6 Middelen / geld 
  

De financiële middelen voor passend onderwijs en het school-
model 

11 
26% 

7 Samenwerking met 
opvang  

Versterken van de samenwerking met de opvang, (verdere) 
IKC-vorming 

11 
26% 

8 Middelen / handen 
  

Meer handen kunnen inzetten voor ondersteuning, o.a. van 
onderwijsassistent 

9 
21% 

9 Middelen / ICT 
  

ICT inzetten om onderwijs passender te maken en tijd te be-
sparen bij toetsing 

8 
19% 

10 Samenwerking met 
gemeente / jeugdzorg  

Verbeteren van de samenwerking met de gemeente/jeugdzorg 7 
17% 

BEDREIGINGEN 
Welke bedreigingen zijn er voor passend(er) onderwijs op deze school? 

1 Werkdruk 
   

De hoge werkdruk voor leerkrachten en intern begeleiders  
 

20 
48% 

2 Samenwerking met 
gemeente / jeugdzorg  

Geen goede aansluiting en samenwerking met de gemeente-
lijke jeugdzorg  

16 
38% 

3 Overheidsbeleid Het overheidsbeleid: teveel sturen op prestaties, teveel admi-
nistratieve druk  

10 
24% 

4 Meer ondersteuning 
nodig  

Groei van het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoef-
ten 

10 
24% 

5 Groepsgrootte 
   

Groepsgrootte: door grotere groepen minder aandacht/tijd 
per kind voor ondersteuning  

10 
24% 

6 Middelen / handen 
   

Lerarentekort en gebrek aan invallers  
 

9 
21% 

7 Ouders 
   

Deel ouders heeft te hoge verwachtingen en leggen te veel 
druk op presteren  

8 
19% 

8 Administratie Teveel administratie, o.a. door passend onderwijs en vastleg-
gen van meer oudergesprekken  

8 
19% 

9 Middelen/handen 
   

Gebrek aan handen voor de ondersteuning van individuele 
leerlingen 

8 
19% 

10 Nieuwkomers 
   

Te veel leerlingen en ouders die geen Nederlands spreken op 
enkele scholen, geen spreiding van Nieuwkomers  

7 
17% 

 
Toelichting op deze tabel 
Het onderscheid tussen ontwikkelpunten en kansen is dat als ontwikkelpunt is beschouwd: een ver-
beterpunt waar de school op dit moment al concreet mee bezig is en als kans: een punt dat in de (na-
bije) toekomst een kans is om het onderwijs en de ondersteuning passender te maken. 
 


