
heid te nemen als school, maar als je alle stappen 
zorgvuldig doorloopt werkt het prima. Ik ervaar het niet 
als extra administratieve last. Ik vind het logisch dat je 
doelen stelt en een ondersteuningsplan maakt voor een 
kind. Het beste werkt het als leraren daar zelf ook actief 
in zijn. Bij ons op school hebben we daarvoor coaching 
on the job ingezet. Dat werkt heel goed. Het is fijn als je 
de extra zorg die voor een leerling nodig is in je eigen 
school kunt vormgeven. Dat is soms nog lastig omdat  
we niet altijd over voldoende beschikbare krachten 
beschikken. De middelen zijn er wel vanuit het samen
werkingsverband. Maar de mensen om het te doen  
niet altijd.’

Arjan Reniers (HCO): ‘De ontwikkeling die ik in de 
afgelopen jaren heb gezien is dat scholen, SPPOH  
en intern begeleiders dichter bij elkaar zijn gekomen.  
Er is een veilige situatie ontstaan waarin alle betrok
kenen kunnen samenwerken en weten wat ze aan  
elkaar hebben.’ Irene: ‘Dat sluit aan bij onze uitgangs
punten verbinden, vertrouwen en verantwoorden. 
Verantwoorden doen we nu meer in kwalitatieve zin, 
maar we blijven natuurlijk ook de financiën monitoren.’

Andere rol voor intern begeleiders
De nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de rol van 
intern begeleiders. Irene: ‘De intern begeleider is een 
kwaliteitsmedewerker voor de zorg rondom leerlingen 
geworden.’ Ingeborg: ‘Dat is soms best complex, je moet 
plannen maken, contact met instanties onderhouden, 
alles in het werk zetten om een kind goed te onder steunen.’ 

Jeannette: ‘Ik vind dat juist leuk, vooral ook het contact 
met de ouders en de diversiteit in zorgvragen. Elk kind 
en elke situatie vragen om een andere aanpak. Ik ervaar 
de samenwerking met zorgaanbieders en hulpverleners 
soms wel als een knelpunt. Iedere betrok kene moet wel 
zijn verantwoordelijkheid nemen. Je kunt allerlei 
interventies op school doen, maar als de thuis situatie 
niet veilig is kom je niet verder. Ik ervaar geen werkdruk 
van plannen schrijven, maar wel van de zorg om een 
kind dat dan niet vooruitkomt.’

Passend onderwijs is veel in het nieuws.  
Er is maatschappelijke discussie over wat  
wel en wat niet goed werkt. Het gaat over 
kinderen die buiten de boot vallen, voor  
wie het onderwijs niet passend is. En over  
de werkdruk die passend onderwijs oplevert 
bij leerkrachten. In de zomer van 2017 heeft 
het samenwerkingsverband SPPOH samen met 
scholen en besturen in de regio Haaglanden 
een nieuwe start gemaakt met passend 
onderwijs. Hoe staat het er hier nu voor?

Aan tafel met een aantal betrokkenen in deze regio 
evalueren we wat er goed gaat, wat de knelpunten  
zijn en de toekomstwensen.
Irene van Harten (SPPOH): ‘Sinds 2017 hebben we 
passend onderwijs anders ingericht in deze regio.  
We hebben afgesproken dat de basisscholen de regie 
hebben. Vanuit het samenwerkingsverband zijn we 
faciliterend naar scholen ouders en leerlingen. Het gaat 
erom dat een kind de juiste aanpak krijgt om zich te 
ontwikkelen. Daar maken we ons sterk voor.’  
Ingeborg Hendriks (SPPOH) vult aan: ‘Een ander 
uitgangspunt is dat we vanuit een handelingsgerichte 
aanpak werken. Het is echt een kracht, dat iedereen 
vanuit hetzelfde kader start. We zetten in op goede 
basisondersteuning op alle scholen. We begeleiden  
en ondersteunen scholen hierin maar kinderen kunnen 
nog steeds een plekje vinden in het SBO en SO indien 
nodig. Dat is in sommige regio’s anders. De discussie 
gaat vaak over zorgleerlingen die niet meer kunnen 
worden doorverwezen, maar dat is hier niet het geval.’ 

Regie bij de scholen
Irene benadrukt: ‘In plaats van de centrale regie bij het 
samenwerkingsverband ligt de regie nu bij de scholen. 
Besluiten over wat een kind nodig heeft, worden aan 
tafel genomen met alle betrokkenen, dus ouders, school 
en leerlingen.’ Jeannette Berckenkamp bevestigt dat  
dit merkbaar is in haar dagelijkse praktijk als intern 
begeleider: ‘Vroeger hadden we veel meer het idee  
dat we examen moesten doen bij het samenwerkings
verband. Je leverde zo goed mogelijk een aanvraag in 
en hoopte dan op een goede uitkomst: een toelaatbaar
heidsverklaring of een bepaald arrangement dat werd 
toegekend. Nu is het allemaal veel gebruiksvriendelijker. 
De nieuwe aanpak dwingt je wel om verantwoordelijk
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‘Het is een kracht,  
dat iedereen vanuit  
hetzelfde kader start’
Ingeborg Hendriks, adviseur passend onderwijs
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Irene: ‘Het regievraagstuk blijft ingewikkeld als je besluiten 
moet nemen op het snijvlak van zorg en onderwijs.  
Vooral bij complexe problematiek. Gemeenten worstelen 
hiermee ook. Wie heeft de regie als het niet goed gaat? 
Denk aan leerlingen met ingewikkelde zorgvragen  
en thuiszitters. Een idee is om nog eerder een jeugd
regisseur te betrekken.’ 

Succesfactoren
Uit onderzoek door DUO (2018) blijkt dat de nieuwe 
werkwijze in Haaglanden door de scholen positief 
ervaren en breed ondersteund wordt. Wat zijn de 
ingrediënten voor een succesvolle aanpak van passend 
onderwijs? Irene: ‘Ik zie drie succesfactoren in onze 
wijkgerichte aanpak. Allereerst zitten we met alle 
betrokkenen uit de buurt om de tafel. Daarnaast maken 
we afspraken over de basisuitgangspunten, zoals het 
handelingsgericht werken. En ten slotte borgen we de 
betrokkenheid van ouders in alle fasen van het proces.’ 

Jeannette: ‘Het is jullie ook echt gelukt om mensen 
samen te brengen. In netwerkbijeenkomsten van intern 
begeleiders bijvoorbeeld wisselen we uit. Daarnaast  
vind ik de samenwerking met de adviseurs passend 
onderwijs van SPPOH heel prettig. We krijgen tips en 
hulp maar ook kritische feedback. Dat ervaar ik als 
positief.’ Ingeborg: ‘We proberen ook als adviseurs 
scholen en mensen met elkaar te verbinden. Je kan 

zoveel hebben aan de kennis en ervaring van anderen.’  
Jeannette: ‘Dit is een proces van lange adem, maar  
het is al aan het veranderen. Het helpt als je elkaar  
leert kennen.’ Irene: ‘Bij de nieuwe subsidie rondom 
begeleiding van hoog begaafden willen we ook scholen 
met elkaar verbinden op dit thema.’ Arjan: ‘Bij passend 
onderwijs in onze regio gaat het gelukkig steeds minder 
om de beheersing van middelen, en steeds meer over 
gezamenlijke uitgangspunten, over wat basisonder
steuning betekent en over wat een kind nodig heeft.’

Wensen voor de toekomst
De gesprekpartners zijn positief en hoopvol maar 
hebben ook wensen en plannen. Irene: ‘We willen nog 
meer preventief werken en passend onderwijs in de 
scholen versterken. We zullen de kwaliteit van de 
basisondersteuning blijven monitoren. Er zijn verschillen 
tussen werkgebieden en scholen, bijvoorbeeld als het 
gaat om toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen. 
Dat geeft op zich niet, maar het is nuttig om te kijken 
hoe anderen het doen. Daarnaast blijft een goede 
samenwerking tussen zorg/jeugdhulp en onderwijs bij 
kinderen met multiproblematiek een aandachtspunt.  
Ten slotte zien we dat de arrangementen nu vaak 
helpend zijn voor één kind, maar zouden we willen dat  
ze nog meer van toegevoegde waarde zijn voor anderen 
in de school.’ Ingeborg licht toe: ‘Het gaat om een 
kwaliteitsslag die scholen kunnen maken. Wat is  
het grotere effect van een arrangement?’ Jeannette 
bevestigt: ‘Natuurlijk leert een leraar iets van die ene 
casus waarin een kind iets anders nodig heeft van jou 
als begeleider. Als je je hierin ontwikkelt kun je dit ook 
toepassen bij andere leerlingen.’ Arjan: ‘Het zou mooi 
zijn als we hier nog meer op een onderzoekende  
manier van leren met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan  
het bespreken van succesvolle casussen als het gaat  
om thuiszitters.’ 

‘Het helpt als je  
elkaar leert kennen’
Jeannette Berckenkamp, intern begeleider

SPPOH Stichting Passend Primair 
Onderwijs Haaglanden ondersteunt 
scholen bij het vormgeven van passend 
onderwijs in Haaglanden. Het samen
werkingsverband is opgericht om de 
samenwerking in het kader van passend 
onderwijs te organiseren en te faciliteren. 
We willen passend onderwijs in onze 
regio mogelijk maken, door alle scholen 
en expertise bij elkaar te brengen,  
te leren van elkaar met professionele 
mede werkers op alle fronten.  
Het samenwerkingsverband ondersteunt 
hierbij op inhoudelijk en financieel 
gebied. www.sppoh.nl

HCO is een expertisecentrum voor 
onderwijs in de regio Haaglanden.  
De trainers, adviseurs, psychologen, 
orthopedagogen en andere onderwijs
experts zijn veel bij leerlingen betrok
ken, denken mee in MDO’s, schrijven 
tweede deskundigenadviezen, doen 
onderzoek naar leerlingen, vervullen 
soms interim ibtaken. Zo helpen zij 
scholen om onderwijsbehoeften in  
kaart te brengen en hier plannen bij  
op te stellen. In samen werking met 
SPPOH verzorgt HCO ook een deel  
van het scholings aanbod dat het 
samenwerkingsverband aanbiedt aan 

onderwijsprofessionals in deze regio. 
www.hco.nl

J.H. Snijdersschool is een 
basisschool in Rijswijk met een visie  
op onderwijs vanuit natuurlijk leren.  
De school richt het onderwijs en de 
omgeving zo in dat elk kind op zoek kan 
gaan naar een manier van leren die het 
meest natuurlijk bij hem of haar past.  
https://snijders.school
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