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Beter zicht op kansen en meer grip op risico’s in het samen realiseren
van passend onderwijs
In de achterliggende periode voerden Jos Metselaar (BROADVIEW |changing
perspectives) en ondergetekende de systeem-dynamische analyse uit zoals
overeengekomen in de offerte van 8 mei jl.
Dit rapport kwam in twee fasen tot stand:
 Een uitgebreide 1e versie deelden we met de opdrachtgever en de
deelnemers aan de analyse op 26 mei jl. waarna we het op 2/6
presenteerden aan de leden van de ALV Klankbordgroep die ons
verzocht nog een aanvullende verdiepingsslag te maken. Op 3/6
deelden we de bevindingen met het CvT. Op 5/6 spraken we met de
opdrachtgever over de invulling van de verdiepingsslag en over de
gewenste vorm van het rapport t.b.v. de ALV vergadering in juni
2020. De wens was om een belangrijk deel van het rapport te
verplaatsen naar bijlagen en in een kernachtig hoofddocument de
bevindingen en adviezen weer te geven;
 Op 11/6 vond de verdiepingssessie plaats en de resultaten daarvan
zijn eveneens aan de rapportage toegevoegd.
In hoofdstuk 1 staan we stil bij de aanleiding, de ambities en de vraag
van het SWV. In hoofdstuk 2 gaan we in op ons aanbod en beschrijven
we kort de werkwijze. In dit hoofdstuk verwijzen we naar bijlagen voor
een uitgebreide beschrijving van aanpak en resultaten. In hoofdstuk 3
tenslotte gaan we in op onze bevindingen. In hoofdstuk 4 laten we m.b.v.
de verdiepende sessies zien op welke wijze het SWV de inzichten vanuit
deze analyse voor verdere ontwikkeling kan benutten.

Wij hebben met bijzonder veel plezier aan deze opdracht gewerkt. Voor ons
is het altijd weer spannend of deelnemers de openheid en de directheid die
nodig is om tot een systeem-dynamisch inzicht te komen aan de dag kunnen
en durven leggen. We zijn blij dat dit gelukt is niet in de laatste plaats omdat
dit betekent dat de condities om tot verbeteringen te komen gunstig zijn.
Onze werkwijze is er op gericht het eigenaarschap voor de gewenste
ontwikkelrichting bij het Samenwerkingsverband te houden. ‘Eigenaarschap’
is, zo bleek ons gedurende dit traject een belangrijk thema binnen het
Samenwerkingsverband. De opbrengst van deze systeem-dynamische
analyse geeft ook op dit aspect een aantal mooie inzichten en handreikingen
voor de toekomst.
Voorafgaand aan de analyse is er kwantitatief onderzoek gedaan en vond er
in het Steunpunt Barneveld ook een aantal interventies plaats. Wij hebben
kennis genomen van beide resultaten en geven aan waarop er een
verbinding tussen de verschillende resultaten tot stand kan komen.
Tenslotte staan we stil bij de wijze waarop de inzichten uit de analyse benut
kunnen worden voor de vervolgstappen. Dank voor het vertrouwen en de
samenwerking, mede namens Jos Metselaar,
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1. De vraag vanuit het Samenwerkingsverband
1.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de aanleiding, de ambitie en vraag van
het SWV en ons antwoord zoals met elkaar overeengekomen in de
definitieve offerte d.d. 08-04-2020. De maatregelen als gevolg van de
Coronacrisis hebben ons voor uitdagingen gesteld die we graag zijn
aangegaan. Het heeft iets extra’s van ons én van alle deelnemers gevraagd
maar ook inzichten opgeleverd hoe een systeem-dynamische analyse ook op
afstand tot mooie resultaten kan leiden.

1.2.

Aanleiding

Jullie gaven aan: “In de eerste ondersteuningsplan-periode is binnen de
scholen hard gewerkt aan het op voldoende niveau brengen van de
basisondersteuning. Hiertoe hebben zij ondersteuning gekregen van het SWV
in de vorm van inzet van expertise en financiering. <….>
Sinds 2018 echter, zien we verwijzingen naar SBO en SO toenemen. In het
voorjaar van 2019 stegen de aanvragen en daardoor de uitgaven voor
handelingsgerichte arrangementen (HGO) explosief, waarbij kleine en
kortdurende arrangementen ook bij steunpuntcoördinatoren aangevraagd
worden.
Beide ontwikkelingen lijken in strijd met:
 onze visie waarin we uitgaan van passend onderwijs voor kinderen thuis
nabij;
 en regie neerleggen bij IB-ers.
In de ALV van juni 2019 is hierover gesproken en is besloten een onderzoek te
starten zodat een diepgaande analyse kan plaatsvinden. Niet alleen naar de
ervaringen maar ook naar “aan welke knoppen te draaien”. In het verlengde
hiervan past ook de doelstelling uit het ondersteuningsplan: onderzoek naar

het anders inrichten van huidig hybridemodel (school-, expertise, en
leerlingmodel) naar een schoolmodel met elementen van een
expertisemodel”.
M.a.w. tegen de verwachting in stijgt het aantal aanvragen en daarmee ook
de kosten. De ontwikkeling lijkt tevens in strijd met de visie van het
Samenwerkingsverband en de aangesloten organisaties. De leden willen
graag een diepgaande analyse om zodoende betere keuzes voor te nemen
maatregelen te kunnen maken. In aansluiting op de analyse wil de ALV ook
een onderzoek om tot het meest passende model voor de samenwerking
tussen de scholen en het Samenwerkingsverband te komen.“

1.3. Jullie ambitie
Als samenwerkende partners willen jullie beter begrijpen hoe het komt dat
de vraag naar specifieke ondersteuning tegen de verwachtingen in blijft
toenemen. Het is jullie ambitie om met de leden van het
Samenwerkingsverband te komen tot maatregelen die naar alle
waarschijnlijkheid het meeste effect sorteren om tot betaalbare kwaliteit van
onderwijs en zorg te komen. Meer nog dat het terugbrengen van het aantal
HGO’s en TLV’s is het belangrijk om te weten hoe de scholen en het
samenwerkingsverband - individueel én samen - binnen de context van het
Samenwerkingsverband de opgave om passend onderwijs te realiseren, waar
kunnen maken. Daartoe willen jullie de dynamiek van het systeem beter
kunnen begrijpen.
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1.4. Jullie vraag
1. Maak met vertegenwoordigers van één Steunpunt in het
Samenwerkingsverband een systeemanalyse die leidt tot een beter
inzicht in aspecten die een positieve of negatieve rol spelen - afzonderlijk
en/of in hun onderlinge relaties - in de toe- of afname van het aantal
HGO’s, TLV’s en inzet van Jeugdzorg. Kies als focus voor de analyse, zoals
besproken ‘De dynamiek van de basisondersteuning’.
Benader de analyse vanuit een aantal invalshoeken:
 de scholen en de schoolbesturen in hun autonome rol m.b.t. passend
onderwijs;
 het Samenwerkingsverband in haar uitvoerende rol t.b.v. passend
onderwijs;
 de schoolbestuurders in hun rol als lid van het
Samenwerkingsverband.
2. Kom met de betrokkenen op basis van de analyse tot een overzicht van
mogelijke maatregelen en breng de mogelijke effecten binnen de
opgestelde analyse in beeld. M.a.w. waar liggen kansen op verbetering
en welke risico’s zijn er?
3. Formuleer een advies m.b.t. eventuele vervolgstappen.
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2. In antwoord op de vraag
2.1. Ons aanbod
Met een groep betrokkenen maken we via een aantal verschillende stappen een systeem-dynamische analyse. Deze analyse geeft inzicht in factoren die een rol
spelen in een toe- of afname van het aantal HGO’s en TLV’s in het werkgebied van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Op basis van dat inzicht
kunnen te nemen maatregelen afgewogen en gekozen worden. De uitkomst van de analyse kan vervolgens betrokken worden bij de keuze voor het toekomstige
‘model’ (t.b.v. de inzet van expertise en middelen) in de samenwerking.
Ons aanbod sluit aan op wat we tot nu toe gezien hebben.
In het samenspel spelen velen krachten een rol en dit leidt idealiter tot:
1) optimaal functionerende scholen;
2) een optimaal werkende uitvoeringsorganisatie (SWV) op basis van
een gezamenlijk afwegingskader (‘Wie doet wat wanneer en
waartoe?”) en
3) een lerend netwerk (SWV) dat samen garant staat voor betaalbare
kwaliteit van onderwijs en zorg in het werkgebied Rijn en Gelderse
Vallei.
We spraken af om de analyse toe te spitsen op één Steunpunt (Ede) om
zodoende ervaring op te kunnen doen met de methode met betrokkenen die
op Steunpuntniveau met elkaar samenwerken.
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2.2. Beoogd resultaat

 De kennis van het systeem (onder- en boven de waterlinie) zit in de
groep opgesloten;
 Er is geen goed of fout; er is niet één waarheid, er is géén zondebok;
 Er is geen twijfel aan ieders goede bedoelingen, er is wel oog voor de
daadwerkelijke resultaten;
 We gaan voorbij de window-dressing en sociaal wenselijke antwoorden
op zoek naar het echte verhaal, zowel voor wat betreft de successen als
de tegenvallers;
 Het maken van een systeemanalyse is voor mensen die de moed hebben
om hun eigen praktijk en die van andere betrokkenen in het systeem te
onderzoeken.

2.4. Werkwijze globaal
We onderscheiden vijf fases:
1.
2.
3.
4.
5.

2.3. Algemene uitgangspunten
Het maken van een systeem-dynamische analyse is een
samenwerkingsproces en in de kern een zelfonderzoek op basis van
betrokkenheid en eigenaarschap. Een aantal uitgangspunten is daarbij van
belang:

Voorbereiding
Uitvoeren systeemanalyse
Begrijpen en toetsen van de opgehaalde beelden
Delen bevindingen en adviezen
Bespreken en verdiepen van de bevindingen

In hoofdstuk 3 beschrijven we globaal de gevolgde werkwijze in de eerste
vier fases. We gaan in op de resultaten en verwijzen voor een gedetailleerde
beschrijving van werkwijze en resultaten naar de bijlagen zodat deze ook
voor niet- deelnemers navolgbaar zijn.
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3. Werkwijze en resultaten
3.1

De gevolgde werkwijze globaal

In onze aanpak zijn de volgende stappen gezet.

Fase 1: De voorbereiding
Op basis van de verzamelde informatie via gesprekken, via verzamelde data
(B&T) en inzichten (Barneveld) ontwierpen we een analysemodel en in
afstemming met leden van de Klankbordgroep bepaalden we de scope, de
focus, de kijkrichtingen (perspectieven) en per kijkrichting de mogelijk
relevante te onderzoeken aspecten. In samenspraak met procescoördinator
Naomi Klok zijn er twee groepen gevormd: een groep met de naam
‘bestuurders’ en een groep met de naam ‘leefwereld’. De deelnemers
hebben ter voorbereiding algemene achtergrondinformatie over systeemdynamische analyses, een toelichting op de gekozen werkwijze en praktische
informatie ontvangen. Met alle deelnemers vond een telefonisch
kennismakingsgesprek plaats waarin men is uitgenodigd alvast stil te staan
bij de vraagstelling en te reflecteren op de bestaande praktijk. Tenslotte is
iedereen uitgenodigd om - ter voorbereiding op de analyse - een ‘digitale
vingeroefening’ te doen en zodoende kennis te maken met de aanpak om tot
een systeem-dynamische analyse te komen.

Fase 2: Uitvoeren systeemanalyse
Met de twee genoemde groepen hebben we in totaal 8 dialoogsessies via
‘Teams’ gevoerd. In bijlage 3 zijn de namen van de deelnemers opgenomen.
Niet iedereen kon als gevolg van de Coronamaatregelen aan alle sessies
deelnemen.

De inbreng vanuit de groepen is tijdens de sessies ingebracht in
BROADVIEW|explore! Individuele inzichten zijn gedeeld. Via dialoog is men
tot gemeenschappelijke inzichten gekomen, zowel voor wat betreft de
inhoud als voor wat betreft het gewicht en de kracht ervan in de huidige
situatie. Ook zijn er verbindingen tussen de ingebrachte inzichten gelegd.
De deelnemers zijn uitgedaagd voorbij alle nuances de scherpte op te zoeken
en in alle openheid met elkaar in gesprek te gaan, wetende dat er geen
sprake is van goed of fout, gelijk of ongelijk. Er is wat er is en het is waardevol
om dat in alle rust en eerlijkheid met elkaar uit te wisselen. En dat is wat men
deed.

Fase 3: Het begrijpen en toetsen van het beeld/de beelden
Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat we de opbrengst vanuit de
beide groepen en onze reflecties niet in de afzonderlijke groepen bespraken
maar in een gezamenlijke sessie met leden van de beide groepen. De acht
gehouden sessies hadden meer dan voldoende materiaal opgeleverd om de
meest pregnante patronen in het systeem helder te krijgen.
In de 9e sessie hebben we een deel van de deelnemers van beide groepen
het samengevoegde beeld van de beide modellen getoond. We hebben hen
een aantal vragen voorgelegd waaronder de vraag naar de risico’s die men
ziet als men de bestaande situatie in stand houdt. In deze 9e dialoogsessie
hebben we tevens zichtbaar gemaakt op welke wijze je kunt simuleren welk
type maatregelen tot welke effecten in het systeem kunnen leiden.
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Fase 4: Delen bevindingen en adviezen
De opbrengst van alle sessies hebben we verwerkt in dit rapport van
bevindingen en advies. Op 2 juni bespraken we dit advies in de ALV
Klankbordgroep. Naar aanleiding daarvan voerden we op 11 juni jl. een
verdiepende sessie.

Fase 5: Bespreken en verdiepen bevindingen
Op basis van de bespreking van de bevindingen en adviezen vroeg de ALV
Klankbordgroep een aantal oplossingsrichtingen in de systeem-dynamische
analyse voor te bereiden die we in een aanvullende sessie te toetsten.
In de bijlagen vanaf pagina 18 is uitvoerig beschreven hoe de fases zijn
vormgegeven en met welke resultaten. Hierna beschrijven we samenvattend
de resultaten van de eerste vier fases. In hoofdstuk 4 laten we aan de hand
van de verdiepende sessie zien hoe het SWV met de inzichten vanuit de
systeem-dynamische analyse verder kan ontwikkelen.

3.2

Samenvattend resultaat van de systeem-dynamische
analyse (fase 1 t/m 3)

De systeem-dynamische analyse heeft geleid tot een verbeelding van het
krachtenveld dat tot stand gekomen is door in twee verschillende groepen
(de groep ‘bestuurders’ en de groep ‘leefwereld) vanuit zeven verschillende
perspectieven1 van 25 verschillende aspecten de invloed - afzonderlijk en in

1

De vooraf bepaalde perspectieven: SWV-netwerk; SWV uitvoeringsorganisatie; Leerkracht;
PO-scholen; Sociaal systeem (t)huis; Specialistische ondersteuning; Leerling; Externe invloeden

relatie tot elkaar - in het systeem te onderzoeken. Zij kozen uit een
omvangrijke verzameling aspecten die allemaal een rol (kunnen) spelen,
kozen de deelnemers die aspecten waar zij in het kader van de
onderzoeksvraag belang aan hechtten.

Algemene conclusie m.b.t. de vastgestelde groei van HGO, TLV en
Jeugdhulp
De systeem-dynamische analyse laat een aantal positieve en negatieve op
elkaar inwerkende krachten zien die bijdragen aan een toe- of afname van
HGO, TLV’s e/o Jeugdhulp.
Er is geen enkelvoudige verklaring voor de onverwachte groei. De systeemdynamische analyse laat een samenspel van krachten zien die er samen toe
leiden dat het ‘systeem van aandacht en zorg voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte’ op enig moment inboet aan draag- en daadkracht
van leerkrachten. Met als gevolg dat de vraag naar HGO’s, TLV’s en
Jeugdhulp toeneemt en de veerkracht afneemt. Het systeem komt in een
zichzelf versterkende negatieve loop terecht, mede als gevolg van een aantal
- als buiten de invloedssfeer van leerkrachten en schoolleiders ervaren aspecten.
De groei is te beïnvloeden door een zorgvuldig afgewogen mix van
maatregelen te nemen, afgestemd op een aan te brengen verschuiving in de
meest essentiële aanwezige krachten.
In het krachtenveld hebben we twee zogenaamde brandpunten gezien. Het
zijn de aspecten waar het – gelet op al het ingebrachte - om draait. Het
betreft de punten: (1) SWV Netwerk en (2) Leerkracht
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Negatieve krachten op strategisch niveau (Brandpunt SWV Netwerk)
Binnen het perspectief SWV Netwerk (alle leden tezamen) is zichtbaar en
voelbaar geworden dat het aspect ‘visie & beleid’ een aanzienlijke
(negatieve) invloed uitoefent op belangrijke actoren in het systeem: op de
schoolleiding; de schoolbesturen zelf en op de IB’ers. Een onvoldoende open
cultuur is van bovendien van invloed op de kwaliteit van het beleid, de
communicatie en de onderlinge samenwerking. Belangrijk is te zien dat dit
culturele aspect haar invloed ook doortrekt naar het andere brandpunt ‘De
Leerkracht en dan is het bijzonder op het aspect ‘verwachtingen van de
leerkracht’.
Onderstaande afbeelding weerspiegelt dit krachtenveld. Zie voor een nadere
toelichting de bijlage 1 t/m 4.

Negatieve krachten op uitvoerend niveau (Brandpunt Leerkrachten)
Binnen het perspectief ‘Leerkracht’ zien we dat de verwachtingen van de
leerkracht worden beïnvloed door verwachtingen vanuit verschillende
hoeken: vanuit het ‘sociaal systeem (t)huis’ en vanuit het perspectief
‘specialistische ondersteuning’. Daarnaast zijn er in het systeem ook diverse
opvattingen aanwezig die uitdrukking geven aan verwachtingen: van
bestuurders en schoolleiders, van de leerkrachten zelf en van de samenleving
in het algemeen.
In onderstaande afbeelding valt ook direct de grootte van de bol van het
aspect ‘energie & daadkracht’ van de leerkracht op. Dat betekent dat hier
een belangrijke kracht van uit gaat.
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Het samenspel der krachten
De systeem-dynamische analyse laat het volgende zien:
 Het fenomeen onmacht speelt een belangrijke rol in het systeem
evenals ‘verwachtingen’ (over en weer);
 Deze fenomenen worden negatief beïnvloed door mentale modellen
die enerzijds een risico vormen en anderzijds een kans kunnen
bieden;
 Vraagstukken m.b.t. regie en ontschotting spelen een belangrijke rol;
 Visie en beleid worden als éénheid gezien terwijl er tevens sprake is
van een hoge mate van diversiteit (denk aan omvang
schoolbesturen; participatie in aantal SWV-en; kijk op kinderen;
leiderschapsstijl; cultuur);
 Het systeem kent een specifiek cultuuraspect dat een negatief
correleert, verwarring veroorzaakt en een risico vormt voor het
fenomeen onmacht.

Onmacht vanuit mentale modellen
 Gevoelens van onmacht worden versterkt door onderliggende
mentale modellen. Een sterk mentaal model dat we terugzien op
individueel- en op systeemniveau luidt als volgt: “Als je maar hard
werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven ontplooit dan lossen we
het probleem wel op’.
Dit onderliggend denken hebben we terug gehoord en gezien in de
dialoogsessies, in de telefoongesprekken maar wordt ook zichtbaar
in de bevindingen van Barneveld. De aandacht voor de leerkracht is
niet nieuw. Over zijn/haar (on)mogelijkheden wordt veel nagedacht
en er wordt lokaal en centraal allerlei beleid ontwikkeld en
uitgevoerd. Zo is er veel aandacht voor bij- en nascholing en er zijn
uiteenlopende pilots om de kwaliteit van de basisondersteuning te
versterken. In een situatie van ‘onmacht’ wordt het gevoel versterkt
dat je kennelijk (nog) niet aan alle verwachtingen voldoet. Het risico
van een zichzelf versterkend effect ligt op de loer.

Nadere toelichting
Onmacht vanwege verwachtingen
 Onmacht ontstaat op het moment dat er niet meer aan alle
verschillende verwachtingen voldaan kan worden: verwachten die je
aan jezelf (“Ik moet het zelf kunnen oplossen anders faal ik”) stelt en
die anderen aan jou stellen. In het krachtenveld is expliciete
aandacht voor de verwachtingen van ouders en externe partijen. Dat
wil zeggen dat op dit punt relaties zijn gelegd. Er zijn ook meer
impliciete verwachtingen zoals bijvoorbeeld t.a.v. de pedagogische
vermogens: “De vaardigheden van de leerkracht dienen dusdanig te
zijn dat hij/zij een optimaal ondersteuningsklimaat kan realiseren”
zoals verwoord in de groep ‘bestuurders’.

Onmacht vanwege schotten
 Onmacht wordt ook door het volgende gevoed. Leerkrachten, IB-ers
en schoolleiders voelen zich enorm betrokken en verantwoordelijk:
voor het individuele kind en voor de kinderen als groep (individueel
en collectief leren). Vanuit overtuiging gaan ze lang door om
kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zolang extra
inspanningen voor individuele kinderen verantwoord te combineren
zijn met alle andere opgaven, blijven ze die aandacht bieden. De
ondersteuning die geboden wordt door de IB-er, de
steunpuntmedewerker e/o de steunpunt coördinator wordt over het
algemeen als positief ervaren. Worden de individuele vragen te
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omvangrijk (‘Kan ik dit wel, moet ik dit wel kunnen?’) dan ontstaat er
op enig moment een kantelpunt. Ze willen de zorg en aandacht met
anderen kunnen delen. Onmacht ontstaat als andere betrokken
partijen de regie niet overpakken op het moment dat de
problematiek van een kind hen boven het hoofd groeit. Op zo’n
moment worden de bestaande schotten een obstakel en de
waardering van anderen minder.

 Het door B&T opgemerkte verschil tussen schoolbesturen en scholen
(denk aan omvang; aard van de leerlingenpopulatie; soort
leiderschap) heeft zowel in de dialoogsessies als de gevoerde
telefoongesprekken een rol gespeeld. De uitkomsten van de
systeem-dynamische analyse kunnen in de vervolgstappen benut
worden om op dit punt meer zicht op effectieve interventies te
verkrijgen.

Onmacht als gevolg van verwarring en cultuur
 In de analyse is veel aandacht uitgegaan naar het fenomeen ‘eenheid
van visie en beleid’. Om allerlei redenen ontbreekt die. In combinatie
met een cultuur waarin het aanspreken van elkaar, zeker als het
spannend wordt, achterwege blijft zorgt dit voor veel verwarring.
Onbedoeld heeft dit via een aantal stappen in het proces een nadelig
effect op de eerder genoemde gevoelens van onmacht. Ook het
bestaan van schotten, tussen organisaties, tussen beleidsmakers en
uitvoerders helpen hierin niet.

 De aanname dat in de eerste jaren van Passend Onderwijs niet
doorwezen mocht worden, heeft in de dialoogsessies geen rol
gespeeld, in de telefoongesprekken is het wel eens aangestipt. In de
telefoongesprekken is het feit dat er momenteel geen/nauwelijks
plek in het S(B)O genoemd, in de dialoogsessies is het niet als
zodanig aan de orde geweest. Dit is mogelijk één van de harde
aspecten die in de vervolgstappen expliciet aandacht behoeven gelet
op de uitkomsten van de systeem-dynamische analyse (met name op
het aspect ‘energie en daadkracht’) omdat hier immers een
belangrijke opgave voor allen ligt.

Bevindingen in relatie tot de kwantitatieve data en overige inzichten
Op 23 april jl. namen we als toehoorders deel aan de terugkoppeling van de
kwantitatieve analyse door B&T. De onderzoekers hebben de data toegelicht
en enkele vragen opgeworpen. Het leggen van evidente causale relaties
alleen op basis van de verzamelde data was niet goed mogelijk. Een aantal
hypotheses is besproken. De systeem-dynamische analyse zoals we die
binnen het Steunpunt Ede tot stand hebben gebracht, geven evenmin harde
lineaire causale relaties. Het aantal aspecten dat een rol speelt is daarvoor te
omvangrijk. Niettemin kunnen we wel enkele bevindingen aangeven.

 In het B&T-rapport worden vragen opgeworpen t.a.v. specifieke
leerling-kenmerken. In de documenten vanuit het Steunpunt
Barneveld wordt ook ingegaan op leerling- en contextkenmerken:
hoge prestatiedruk; gevolgen van sociale media; druk op het hebben
van een hoog sociaal leven en de druk die ontstaat vanuit de vele
momenten van toetsen, screening en beoordelingen. In de systeemdynamische analyse is het perspectief ‘leerling’ niet gekozen. De
verwachtingen van ouders spelen wel een evidente rol. In de
telefoongesprekken is het vraagstuk van ‘wel/niet toegenomen
maatschappelijke problematiek e/o toegenomen kind/ouder12

problematiek’ door enkelen wel benoemd. Het lijkt er op dat binnen
het SWV de problematiek minder aan het kind maar meer aan de
omgeving inclusief school en SWV wordt gekoppeld.
 M.b.t. de leerling zijn in de telefoongesprekken de volgende
aspecten benoemd: (1) Kinderen willen niet in een
uitzonderingspositie geplaatst worden; (2) Hoge verwachtingen van
sociaal emotionele ontwikkelingen van kinderen, leidt tot meer
ervaren gedragsproblematiek; (3) We blijven vanuit de
maakbaarheidsgedachte redeneren, zoeken voor elk probleem, elke
vraag, elke onvolkomenheid een oplossing. Hoe meer specifieke
aandacht, hoe groter de kans dat het zelfvertrouwen van het kind
wordt aangetast met alle gevolgen van dien (“Ik deug niet, ik doe er
niet toe, ik hoor er niet bij’); (4) Teveel focus op stevig onderbouwde
aanvragen, leidt tot een negatieve focus op het kind.
 In lijn met het voorgaande is daarover nog opgemerkt:
“Ongebreidelde dataverzameling knaagt aan het zelfvertrouwen van
de leerkracht/IB-er/ondersteuner zoals alsmaar meer
expertaandacht aan het zelfvertrouwen van het kind knaagt’.
 In de documenten van het Steunpunt Barneveld wordt ook ingegaan
op de rol van de leerkracht, het belang van deskundigheid, van
samenwerken (ook met ouders), preventie en van eigenaarschap
voor het leren met zowel een rol daarin voor de leerling/ouders als
de leerkracht. Gelet op de uitkomsten van de systeem-dynamische
analyse is het zinvol op hier goed naar te kijken.

 De wetmatigheden rondom ‘HGO. TLV en Jeugdhulp’ zoals in het
B&T-rapport beschreven, zijn in de systeem-dynamische analyse en
de telefoongesprekken niet als zodanig bevestigd of ontkracht. Als
logisch gevolg van een afname van TLV’s (als te realiseren doel) zou
een toename van HGO’s moeten kunnen staan, aldus de inbreng van
één van de participanten.
 In de systeem-dynamische analyse spelen de aspecten ‘visie en
beleid’ en ‘cultuur’ een belangrijke rol. Een aspect dat in de systeemdynamische analyse maar wel in de telefoongesprekken aan de orde
kwam is het aspect ‘trots’. Als schoolbestuurder/leider voel je een
zekere verantwoordelijkheid om de eigen organisatie
onderscheidend van anderen te laten zijn, om een aantal
organisatieaspecten zelf op te pakken en eigenstandig tot stand te
brengen. De aspecten verantwoordelijkheid en trots spelen een rol
maar ook de angst voor de concurrent of de zorgen om de scholen
(of de bestuurder zelf) met nog meer visie en beleid te belasten,
speelt mee.
 De omvang van het SWV (32 aangesloten schoolbesturen) is in veel
telefoongesprekken aan de orde geweest. In combinatie met de
reële en gevoelsmatige verschillen tussen kleine en grote
schoolbesturen en de aanwezige cultuur (ontbreken
aanspreekcultuur, niet het achterste van je tong laten zien) wordt in
het SWV een vorm van ‘verlamming‘ en ‘wij-zij-gevoelens’ ervaren.
Er zijn warme pleidooien gehouden voor het bevorderen van een
open, lerende cultuur tussen bestuurders onderling.
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3.3

Aangereikte oplossingsrichtingen en adviezen
(fase 4)

Zoals beschreven in de eerste rapportage en besproken op 2/6 jl.
Uitvoerenden spelen een cruciale rol in het vormgeven van
basisondersteuning die er toe leidt dat zoveel mogelijk kinderen nabij en
passend onderwijs kunnen genieten. De systeem-dynamische analyse voor
het gebied Ede heeft een aantal inzichten opgeleverd. De twee brandpunten
‘leerkrachten’ en ‘visie en beleid’ zijn zeker knoppen om aan te draaien. In
het systeem zijn uiteenlopende inzichten over mogelijke oplossingsrichtingen
aanwezig. Ze zijn genoemd in het kwantitatieve onderzoek, er wordt over
gesproken in het Barneveldse onderzoek, ze zijn de revue gepasseerd in de
telefoongesprekken en tussen de regels door ook in de dialoogsessies
genoemd. We adviseren om deze inzichten te benutten. Echter, gelet op de
fenomenen onmacht en verwarring als gevolg van spanning op de ambitie
‘eenheid van visie en beleid’ rust er o.i. een grote verantwoordelijkheid op de
schouders van besluitvormers om bij het kiezen en uitwerken van
oplossingsrichtingen rekening te houden met deze krachten in het systeem.
Dat kan door oog te hebben voor risico’s die er zijn en de kansen die jullie - in
jullie systeem - ter beschikking staan te benutten.
Risico’s
De risico’s die gezien worden zijn:
 Kiezen voor enkelvoudige oplossingen (“Als je het aantal
vliegbewegingen wilt terugdringen is het niet voldoende om alleen
enkele toestellen aan de grond te houden”);
 Te snelle conclusies trekken, te snel interventies kiezen en omzetten in
actieplannen en programma’s (‘Neem tijd voor rust en reflectie”);
 Focussen op de individuele onmacht van de leerkracht en de onmacht
binnen het systeem negeren (“Maak het probleem niet tot een

individueel probleem”). Zo refereerden we eerder al aan het risico van
een zichzelf versterkend effect als gevolg van steeds meer scholing,
deskundigheidsbevordering en programma’s gericht op de leerkrachten.
Natuurlijk is blijvend investeren in vakmanschap van cruciaal belang
maar vraagt wellicht om begrenzing.
Kansen
De kansen die gezien worden zijn:
 De inzichten uit deze analyse benutten om – met de huidige
participanten als ambassadeurs - binnen het SWV tot verdieping en
verbreding te komen;
 De aanwezige nieuwsgierigheid om het systeem beter te willen begrijpen
en de aanwezige moed om in alle openheid met elkaar – in dialoog – de
sterktes, zwaktes, risico’s en kansen te verdiepen, benutten;
 ‘Eenheid van visie en beleid’ als mentaal model los te laten en de
mogelijkheden die daardoor ontstaan onderzoeken en zo mogelijk
benutten’ (“Wat gebeurt er als je je visie deelt, gezamenlijke criteria
bepaalt en in beleid en uitwerking ruimte voor differentiatie laat”);
 De aanwezige ideeën voor verbetering zoals die binnen het systeem
aanwezig zijn (denk aan verdergaande ontschotting), toetsen op hun
werking binnen het systeem en deze zo mogelijk benutten (“Waardeer
wat er is, sta open voor elkaar, leer van en met elkaar”);
 Zorgen dat de in het systeem aanwezige positieve energie (zoals
betrokkenheid) - die bij allen aanwezig is - de ruimte krijgt (“Een
energielek kan er pas zijn als er energie is. Die energie hebben we gezien
en gevoeld”).
Slotsom
Kijkend naar de uitkomsten van de analyse staat het SWV samen met haar
leden voor de belangrijke opgave om de onmacht te verminderen en de
verwarring weg te nemen. Het echte resultaat voor kinderen wordt
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gerealiseerd door uitvoerenden. De kinderen hebben alle belang bij
leerkrachten en andere uitvoerende professionals die hen adequaat
ondersteunen. Daar hoort het aangeven van grenzen bij. Uitvoerenden
hebben er baat bij als er helderheid is over wat er reëel mogelijk is: wat moet
en wat kan. Dat wat van hen gevraagd wordt dient reëel te zijn en op
passende wijze ondersteund te worden. Alleen op basis van helderheid en
realistische verwachtingen kunnen professionals – omwille van de kinderen
– met elkaar afstemmen, samenwerken, informatie uitwisselen, kennis delen
en van elkaar leren. Regievraagstukken worden minder problematisch als
professionals weten wie waar over gaat. De te maken beweging kan worden
omschreven als een ontwikkeling ‘van wensdenken naar realisme’ en van
‘kinderen redden naar kinderen begrensd ondersteunen’. Maatregelen die
daartoe genomen worden dienen goed doordacht te worden: wat is hiervoor
nodig en welke invloed gaat het een op het ander - in de loop van de tijd en
gelet op de huidige werking van het systeem – hebben.
De volgende opgave voor zowel het SWV-netwerk als de SWVuitvoeringsorganisatie is om met de opgedane systeemkennis adaptief te
gaan ontwikkelen. Dat betekent dat in de beweging van analyse naar actie en
resultaat de kennis van de huidige systeemwerking (de ist-situatie) wordt
benut. M.a.w. bij het afwegen en implementeren van gekozen maatregelen
wordt bepaald welke systeemaspecten met het oog op de gewenste
ontwikkeling (de sol-situatie) in de tijd gevolgd zullen worden. Dat vraagt
aandacht en doorzettingsvermogen. Op die manier ontstaat er na verloop
van tijd een vanzelfsprekendheid om als systeem blijvend te ontwikkelen.
Zodat het systeem als levend organisme verandert in de tijd. Het verhogen
van het bewustzijn dat ieders handelen effecten heeft in en op het systeem is
van belang (“Samen maak én ben je het systeem”). Geen eenvoudige maar
zeker een energie-gevende opgave!

3.4

Verzoek om verdieping (fase 5)

Naar aanleiding van de presentatie in de ALV Klankbordgroep is aan ons
verzocht om in een verdiepende sessie te laten zien hoe het afwegen van
maartregelen binnen het systeem werkt.
Vanzelfsprekend voldeden we graag aan dit verzoek. Het feit dat de
aangeboden inzichten vanuit de systeem-dynamische analyse zowel in de
bespreking met de ALV Klankbordgroep als tijdens de toelichting in de CvT
werden herkend en erkend, speelt daarin een belangrijke rol. Dat betekent
dat we de essentie van het haperende systeem hebben te pakken en alleen
dan is het zinvol om op zoek te gaan naar de meest kansrijke mix van
interventies.
In de presentaties hebben we laten zien dat enkelvoudige interventies
onvoldoende soelaas bieden. In bijlage 1, in de afbeeldingen 20 t/m 23 ook
zichtbaar gemaakt.
In hoofdstuk 4 doen we verslag van de gekozen werkwijze en tonen we de
resultaten die dat heeft opgeleverd.
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4. Vanuit de essentie met energie verder
De Klankbordgroep ALV vroeg ons om in een verdiepende sessie een
scherper advies te formuleren met betrekking tot de meest kansrijke mix van
interventies, in het samenspel van krachten. Deze sessie vond plaats op 11
juni jl.
Het samenspel van krachten
Onderstaande afbeelding geeft het samenspel van krachten op de twee
brandpunten weer.

Verdiepende vragen
We stonden stil bij de volgende vragen:
 Waar in het systeem is de onmacht en de verwarring zichtbaar en
voelbaar?
 Welke combinaties van aspecten versterken of verzwakken deze
onmacht en verwarring?
 Vanuit welke rollen vindt welke beïnvloeding plaats?
 Wat doen de beoogde maatregelen: op korte en op langere termijn?
Bevindingen
 De onmacht en de verwarring komen in alle onderdelen van het
systeem voor. Iedereen heeft in zijn/haar rol met deze fenomenen te
maken: de individueel beleefde onmacht en verwarring, maar ook de
onmacht en verwarring die door anderen wordt ervaren. Het
probleem is dat deze belevingsaspecten die een grote invloed
hebben op het gehele systeem onvoldoende open in communicatie
worden uitgewisseld. Hierdoor komt het functioneren, acteren en
communiceren, maar ook het managen, besturen en beslissen los te
staat van hetgeen men werkelijk beleeft.
 Er zijn zowel harde als zachte aspecten die in hun onderlinge
combinatie deze krachten versterken of verzwakken. Harde aspecten
zijn o.a. financiën en financiële belangen; bedrijfsmatige
sturingsprincipes; schoolresultaten; concurrentieoverwegingen;
omvang het SWV netwerk. Zachte aspecten zijn bijvoorbeeld:
verwachtingen; risicoafwegingen; behoefte aan veiligheid;
levensbeschouwelijke overtuigingen; vertrouwen; imago; haast.
 Tijdens de bespreking van de beleving van risico’s, door de
verschillende spelers in het systeem, kwam naar voren dat de sterke
neiging bestaat om zowel ‘zakelijke’ als ‘individuele’ risico’s te
vermijden. De manier waarop dit gebeurt, is als volgt: vanuit de
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eigen positie in het systeem creëert een ieder een ‘veilige ruimte’
voor zichzelf. Een ruimte waarbinnen eigen (risico)afwegingen en
keuzes gemaakt worden. Dit versterkt vervolgens de cultuur die is
gekenmerkt als ‘elkaar niet aanspreken’.
 Het (dreigende) gebrek aan middelen en (maatschappelijke)
waardering leidt in het samenspel der krachten leidt tot onrust en
een vorm van over-acteren (programma’s; projecten; pilots;
procedures, protocollen, data-verzamelen enz.)
Advies
Gelet op al hetgeen in deze systeem-dynamische analyse is ingebracht
adviseren wij de volgende vervolgstappen:
 Maak de keuze om met het SWV en al wie daaraan verbonden is, vanaf
stap 1, via een zogenaamd adaptief ontwikkelproces, te gaan bewegen;
 Kies voor die beweging twee sporen:
Spoor 1: Korte termijn acties
Er zijn acute problemen die vragen om acties waarvan het evident is dat
ze tegemoet komen aan het verminderen van deze problemen. De ALV
Klankbordgroep en de uitvoeringsorganisatie van het SWV heeft hiertoe
al een aanzet gegeven.
Monitoren
Wij adviseren om de effecten van deze acties te volgen via een
monitoringsysteem dat op alle cruciale plaatsen in het systeem direct
feedback geeft over de effecten op het in dit rapport geschetste
samenspel van krachten (meten aan zowel de harde als aan de zachte
kant). Deze monitoring dient zowel indringend, als in snelle lichte vorm
te worden opgezet. Indringend, omdat de feedback die continu vanuit
alle hoeken beschikbaar komt een essentiële bouwsteen is voor de

ontwikkeling van acties op de langere termijn. Licht in (digitale) vorm, om
de drempel tot deelname en commitment zo laag mogelijk te houden.
Spoor 2: Langere termijn ontwikkeling
Dit spoor is een spoor waarin ruimte is om vanuit ontmoeting, dialoog,
aandacht, rust en reflectie op alle niveaus in de verschillende entiteiten
stil te staan. Vanuit de ruimte die dan ontstaat kan de informatie die over
vak-uitoefening, risicobeleving, handelingsruimte en -beperkingen op alle
gebieden is opgehaald (en in eerdere fasen is onderzocht), een plaats
krijgen in de opzet van volledig op maat ingericht ontwikkelprogramma’s.
Grenswaarden bepalen, open communiceren en leren
Om verbinding te houden met de inzichten die vanuit de systeemanalyse
naar voren kwamen (bijvoorbeeld de mate van onmacht en verwarring)
is het sterk aan te bevelen per entiteit een aantal grenswaarden in te
richten. Grenswaarden zijn beschrijvingen van de mate waarin
ongewenste fenomenen zich mogen voordoen. Wanneer overschrijding
van de grenswaarde dreigt, kan vanuit de entiteit zelf worden
ingegrepen/het ontwikkelprogramma worden bijgesteld of
aangescherpt. Zo komt er al werkenderwijs een adaptieve ontwikkeling
en een open cultuur tot stand. Ook het open communiceren over alle
ontwikkelvorderingen in de gehele werkregio, van bestuur tot
schoolleiding, leerkracht, ouders en leerling, moet, zoals uit dit rapport
blijkt, een centrale plaats innemen. Het haalt zoveel mogelijk
betrokkenen uit hun eigen gecreëerde geïsoleerde beleving van het
streven om het beste voor kinderen te bereiken.
Tot slot
Wij hebben een enorme behoefte aan rust, ruimte, ontmoeting, dialoog en
reflectie gezien. Er is een groot verlangen naar een nieuw evenwicht en we
adviseren dan ook om de positieve krachten in het systeem te benutten om
vandaaruit samen verder te bouwen.
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Bijlagen
Bijlage 1

Beschrijving werkwijze en resultaten fase 1 t/m 3 (pagina 19)

Bijlage 2

Aspectscores van beide groepen samengevoegd en gerangschikt van laag naar hoog

Bijlage 3

Aspecten van beide groepen gerangschikt naar weging

Bijlage 4

Aspecten van beide groepen per perspectief naar score van laag naar hoog geordend

Bijlage 5

Participanten
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Bijlage 1
Beschrijving werkwijze en resultaten fase 1 t/m 3

Werkwijze concreet (fase 1 t/m 3)
De systeem-dynamische analyse kwam tot stand via negen dialoogsessies. In deze bijlage is de gevolgde werkwijze beschreven en zijn de opgehaalde inzichten in
kaart gebracht.
A. Het verzamelen van informatie via dialoogsessies
In twee verschillende groepen zijn de onderstaande stappen doorlopen.
1. We toonden de acht gekozen perspectieven (kijkrichtingen). In BROADVIEW|explore! werden deze gepresenteerd in de vorm van een keuzewiel:
 SWV-netwerk
 SWV uitvoeringsorganisatie
 Leerkracht
 PO-scholen
 Sociaal systeem (t)huis
 Specialistische ondersteuning
 Leerling
 Externe invloeden
2. Deelnemers kozen uit dit wiel het perspectief dat de meeste aandacht trok. Eenmaal gekozen ontvouwde zich een volgend keuzewiel met daarin opgenomen
een verzameling aspecten die allemaal een rol kunnen spelen in dit perspectief (zie pagina 11 t/m 15);
3. Deelnemers kozen ditmaal een aspect dat de meeste aandacht trok. Door een van de deelnemers werd een statement/inzicht geformuleerd en de groep ging
hierover met elkaar in dialoog. Het resultaat werd in BROADVIEW|explore! genoteerd;
4. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd een score op een schaal van 1 tot 10 (1 is zeer slecht, 10 is zeer goed) te geven. Een cijfer dat de bestaande situatie
waardeert in het licht van het voorliggende vraagstuk: de dynamiek van de basisondersteuning;
5. Tenslotte werd de deelnemers gevraagd het gewicht van die score aan te geven (mate van invloed): zeer klein, klein, gemiddeld, groot of zeer groot;
6. Bovenstaande stappen werden een aantal malen herhaald. In de applicatie ontstond een interactieve animatie van perspectieven en aspecten én de kracht en
invloed van de verschillende onderdelen binnen het systeem.
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B. Het leggen van verbindingen in dialoogsessies
Om de werking van het systeem bloot te leggen is niet zozeer het bespreken van alle mogelijke perspectieven en aspecten relevant. Immers, patronen die in het
systeem een stimulerende of belemmerende rol spelen, manifesteren zich zowel in de delen als in het geheel. De volgende stap is evenzeer belangrijk: het leggen
van verbindingen en inzicht krijgen in de onderlinge beïnvloeding en de krachten die daarbij horen.
1. Nadat er enkele perspectieven en een aantal aspecten op deze wijze aan de orde zijn geweest, bestaat de volgende stap uit het leggen van relaties. De
volgende vraag is aan de orde: “Welke aspecten beïnvloeden elkaar?”
2. Hier wordt de kracht van de relatie gescoord op een schaal van 1 (zeer groot negatief) tot 10 (zeer groot positief). Indien relevant wordt er een aanvullende
opmerking geplaatst.
C. Samenvoegen van de inzichten
De analyse maakten we in twee verschillende groepen. Om tot een goed begrip van de werking van het systeem te komen, was het belangrijk de opbrengsten
vanuit de beide groepen met elkaar te verbinden. Dat heeft geresulteerd in een aantal overzichten. Een deel is integraal opgenomen in dit document, een aantal is
omwille van de overzichtelijkheid opgenomen in een drietal bijlagen. Het gaat hierbij steeds om dezelfde informatie maar anders gerangschikt.
Te weten:
 Een aantal statements vanuit de dialooggroep ‘bestuurders’ (in blauw, pagina 26 en de dialooggroep ‘leefwereld’ (in oranje, pagina 27);
 De aspectscores van beide groepen samengevoegd en gerangschikt van laag naar hoog (zie bijlage 2);
 Een rangschikking van de aspecten op de weging qua invloed: van zeer groot negatief (1) naar zeer groot positief (10) (zie bijlage 3);
 Een rangschikking per perspectief (zie bijlage 4);
 Een overzicht van alle aangegeven relaties binnen de twee groepen gerangschikt van meest negatieve naar meest positieve invloed. Op basis van onze
waarnemingen hebben we enkele – in onze ogen – evidente relaties toegevoegd (vanaf pagina 28);
 Deze informatie hebben we tenslotte samengevoegd in een derde krachtenveld. Dit beeld lichten we stapsgewijs (vanaf pagina 32) toe.
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Animatie bestuurders
Dit is met name het geval vanwege de relaties die door de deelnemers
tussen verschillende aspecten zijn aangebracht. In onderstaande animatie
zijn de verbindingen te zien zoals die in de dialoogsessies van de groep
‘bestuurders’ op globaal niveau tussen de aspecten zijn aangebracht. Het
laat ook de onderlinge beïnvloeding zien. De kleur van de lijn geeft de
waardering van de invloed aan (groen is positief, rood is negatief). De dikte
van de lijn geeft de kracht van de invloed weer. In paragraaf 3.3. kijken we
naar de details.

Figuur 2 Globaal overzicht van de krachten

Figuur 1 De gekozen perspectieven bestuurders (uitgeklapt)
In de dialoog werden aspecten die van invloed zijn op de focus (de dynamiek van
de basisondersteuning) gekozen. Er werd gekozen om te kijken vanuit de
perspectieven: (1) po-scholen; (2) leerkracht en (3) swv-netwerk.
In de gesprekssessies werd de dialoog gevoerd over deze aspecten en de invloed
die zij met elkaar op de dynamiek van de basisondersteuning uitoefenen.
Ondanks het feit dat het gaat om de ideeën, meningen en gedachten van een
relatief kleine groep professionals, zegt de opbrengst vanuit deze gesprekken
veel over de werking van het achter het vraagstuk liggende systeem.
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Figuur 5, perspectief PO-scholen

Figuur 4, perspectief leerkracht

Figuur 3, perspectief SWV netwerk

Animatie leefwereld

In deze animatie zijn de verbindingen te zien zoals die in de dialoogsessies
van de groep ‘leefwereld’ tussen de aspecten zijn aangebracht. Ook de
onderlinge beïnvloeding is in beeld gebracht.

Figuur 7 Globaal overzicht van de krachten

Figuur 6 De gekozen perspectieven leefwereld
In de dialoog werden aspecten gekozen die van invloed zijn op de focus (de
dynamiek van de basisondersteuning). Er werd gekozen om te kijken vanuit
de perspectieven: (1) po-scholen; (2) leerkracht; (3) swv uitvoeringsorganisatie; (4) specialistische ondersteuning; (5) externe invloeden en (6)
sociaal systeem (t)huis.
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Figuur 8, perspectief swv uitvoeringsorganisatie

Figuur 9, perspectief PO-scholen

Figuur 10, perspectief leerkracht

Figuur 11, perspectief sociaal systeem (t)huis
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Figuur 13, externe omstandigheden

Figuur 12, specialistische ondersteuning

Dialooggroep ‘bestuur’
perspectief

Aspect

Score

weging

po-scholen

Opmerking

capaciteit

2

groot

Er zijn te weinig IB'ers beschikbaar.

swv netwerk

cultuur

3

groot

Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken willen worden (wanneer het wat spannend wordt).

swv netwerk

visie & beleid

3

groot

Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het SWV moeten versterken. en er zou sprake moeten
zijn van wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en uitgevoerd wordt.

leerkracht

opvattingen leerkracht

3

gemiddeld

swv netwerk

schoolbesturen

4

groot

Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BO in het SWV. In het 'samen' is nog wat te winnen.

swv netwerk

communicatie &
samenwerking

4

groot

Besturen hebben te maken met meerdere SWV en er is weinig effectieve onderlinge afstemming. Elk SWV heeft de
vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen. Doordat deze afstemming ingewikkeld is lopen besturen hun eigen koers.

po-scholen

visie & beleid

5

zeer groot

Een niet door het team / de swv-leden gedragen visie en beleid heeft niet de betekenis die je wil.

po-scholen

informeren / betrekken

5

zeer groot

Informatie wordt niet door alle partijen op waarde geschat / niet onderschreven. Informatie sluit niet voldoende aan
op de ontwikkeling in de verschillende scholen.

leerkracht

verwachtingen leerkracht

5

groot

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid moeten helder zijn tussen alle geledingen in een 2-richtingenverkeer.

swv netwerk

verdeelmodel

5

gemiddeld

Er is sprake van een afhankelijkheid i.v.m. de beschikbaarheid van expertise van het SWV terwijl scholen zelf
verantwoordelijk zijn. Expertise zit op te grote afstand (feitelijk en qua beleving).

leerkracht

pedagogisch handelen

6

zeer groot

De vaardigheden van de leerkracht dienen dusdanig te zijn dat hij/zij een optimaal ondersteuningsklimaat kan
realiseren.

leerkracht

vertrouwen leerkracht

6

groot

De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor professionele handelingsruimte. Vertrouwen is
afhankelijk van de wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en eigenaarschap.

po-scholen

schoolleiding

6

groot

De schoolleider is verantwoordelijk voor het denken, beslissen en doen:. De scholleider is een verbindende factor.

leerkracht

communicatie &
samenwerking

7

groot

De kwaliteit van het pedagogische klimaat en de samenwerking binnen de school is bepalend. Scholen hebben op dit
gebied vaak te hoge verwachtingen. Ook schatten ze zichzelf soms te hoog in. Ook het partnerschap met de ouders
speelt een rol.

leerkracht

Veronderstellingen

7

groot

Kan ik het wel aan / wil ik dit wel aan kunnen? Het bewustzijn en de openheid dat deze vraag gesteld kan worden.

leerkracht

veiligheid

8

zeer groot

Er is een veilige basis in het team noodzakelijk en dat vereist continu onderhoud. De veiligheid moet ontstaan vanuit
het collectief. Je moet kwetsbaarheid kunnen tonen.

po-scholen

rol IB'ers

8

zeer groot

IB'er is de spil in de ondersteuningsstructuur van de school. De ervaring van de IB'er is van belang. Het kennen van de
kinderen, is cruciaal. IB'er richt zich op het team en de leerkracht.

"Ik moet het alleen kunnen anders faal ik."

26

Dialooggroep ‘leefwereld’
Perspectief

Aspect

score

weging

leerkracht

Opmerking

energie & daadkracht

2

zeer groot

leerkracht

Betrokkenheid

2

groot

Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen verliest. Je voelt je verantwoordelijk voor het verder brengen en het
welbevinden van het kind. Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.

swv uitvoeringsorganisatie

steunpuntcoördinatoren

3

groot

Werken ondersteunend in het proces rond de leerling. Zit op een cruciale positie. Er is sprake van een
afhankelijkheidsrelatie. Er wordt veel gewisseld waardoor processen zich moeten herhalen. Afhankelijkheid van de
individuele invulling van de coördinator.

swv uitvoeringsorganisatie

steunpunt medewerkers

3

groot

Scholen ontwikkelen zich steeds meer in de ondersteuning. De indruk is dat de steunpunt (sp)-medewerkers minder
goed op deze ontwikkeling aansluiten. De school vindt hierdoor onvoldoende steun bij het SWV. De verschillen in
kwaliteit zijn groot.

specialistische
ondersteuning

communicatie &
samenwerking

3

groot

Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de informatiestromen. De hoeveelheid partijen waarmee
je moet afstemmen.

leerkracht

pedagogisch handelen

4

zeer groot

leerkracht

Verwachtingen

4

zeer groot

po-scholen

Opvattingen

4

zeer groot

specialistische
ondersteuning

Verwachtingen

4

groot

Verwachtingen van scholen zijn soms anders dan van de externe partijen. Dan pakt de school noodgedwongen de
regie op in het belang van het kind.

specialistische
ondersteuning

energie & daadkracht

4

groot

Er is sprake van een verschil in de beleving van urgentie tussen betrokken partijen. De kijk naar een probleem en de
weging is verschillend.

sociaal systeem
(t)huis

Verwachtingen

5

groot

Ouders verwachten meer dan de school kan bieden. Afstemming over deze verwachtingen is lastig. Onderliggend
speelt de emotie van afgewezen worden.

externe
invloeden

(ont)schotten

5

gemiddeld

po-scholen

Klassenmanagement

6

zeer groot

po-scholen

rol IB’ers

7

zeer groot

po-scholen

Schoolleiding

7

groot

externe
invloeden

gemeentelijk beleid

7

gemiddeld

Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze onmacht
zet zich ook door naar de IB'er en schoolleider.

Stabiliteit van het team loopt terug en is bepalend voor de dynamiek van de basisondersteuning. De kwaliteit staat
onder druk en wordt bedreigd door externe problemen.
Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.
De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel divers qua
invulling. Dit gaat om zowel de individuele leerkracht als het team.

Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het gezamenlijk
belang wordt nog onvoldoende beleefd.
Leerkrachten zijn zeer welwillend. De onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot. Leerkracht raakt overbelast,
ondanks het klassenmanagement. Wanneer klassenmanagement op orde is, is er meer ruimte om kinderen te
ondersteunen.
IB’ers hebben een centrale rol en werken keihard. Ondersteunen in hoofdzaak de leerkracht. Men is wel afhankelijk
van de kwaliteit van 'de tandem'. De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn groot.
Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het team.
Er wordt met alle disciplines gekeken naar het welbevinden van het kind. Dit geldt op dit
moment name binnen OT’s. Aan de andere kant is er een procedurele belemmering wat betreft
financiën.

27

Samengevoegde relaties
Aspect
verwachtingen sociaal systeem

Beïnvloedt
verwachtingen leerkracht

Ouders verwachten meer dan de school kan bieden. Afstemming
over deze verwachtingen is lastig. Onderliggend speelt de emotie
van afgewezen worden.

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel
initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.

verwachtingen specialistische ondersteuning

verwachtingen leerkracht

Verwachtingen van scholen zijn soms anders dan van de externe
partijen. Dan pakt de school noodgedwongen de regie op in het
belang van het kind.
(ont)schotten

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel
initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.

Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we
werken van uit ons 'eigen kantoortje' . Het gezamenlijk belang
wordt nog onvoldoende beleefd.

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel
initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.

(ont)schotten

energie & daadkracht leerkracht

Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we
werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het gezamenlijk belang
wordt nog onvoldoende beleefd.

Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig
is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft
onmacht. Deze onmacht zet zich ook door naar de
IB'er en schoolleider.

(ont)schotten

communicatie & samenwerking specialistische
ondersteuning
Onduidelijkheid over de regie over het
casemanagement en de informatiestromen. De
hoeveelheid partijen waarmee je moet
afstemmen.
betrokkenheid leerkracht

Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we
werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het gezamenlijk belang
wordt nog onvoldoende beleefd.
communicatie & samenwerking specialistische ondersteuning

verwachtingen leerkracht

Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de
informatiestromen. De hoeveelheid partijen waarmee je moet
afstemmen.

Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen
verliest. Je voelt je verantwoordelijk voor het
verder brengen en het welbevinden van het kind.
Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.

Cultuur
Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken
willen worden (wanneer het wat spannend wordt).

visie & beleid swv netwerk
Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou
het beleid van het SWV moeten versterken. en er
zou sprake moeten zijn van wederkerigheid. De
vraag is of het beleid wederzijds gedragen en
uitgevoerd wordt.

Invloed
2 groot negatief

Opmerking

2 groot negatief

Opmerking

2 groot negatief

Opmerking
Het feit dat er schotten zijn, leidt er toe dat
leerkrachten steeds harder gaan werken.

2 groot negatief

Opmerking
Het gevoel van onmacht in de teams neemt
toe en dan lijkt de oplossing: een verwijzing
naar het SO.

3 gemiddeld negatief

Opmerking

3 gemiddeld negatief

Opmerking
Wanneer de communicatie over de regie
onvoldoende is, dan nemen de zorgen in de
school toe.

3 gemiddeld negatief

Opmerking
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Samengevoegde relaties vervolg
Cultuur

verwachtingen leerkracht

Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken
willen worden (wanneer het wat spannend wordt).

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid
moeten helder zijn tussen alle geledingen in een
2-richtingenverkeer.
communicatie & samenwerking swv netwerk
Besturen hebben te maken met meerdere SWV
en. Er is weinig effectieve onderlinge afstemming.
Elk swv heeft de vrijheid om eigen beleid te
ontwikkelen. Doordat deze afstemming
ingewikkeld is lopen besturen hun eigen koers.
pedagogisch handelen
De vaardigheden van de leerkracht dienen
dusdanig te zijn dat hij/zij een optimaal
ondersteuningsklimaat kan realiseren.

Cultuur
Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken
willen worden (wanneer het wat spannend wordt).

Vertrouwen
De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor
professionele handelingsruimte. Vertrouwen is afhankelijk van de
wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en
eigenaarschap.
visie & beleid swv netwerk
Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het
SWV moeten versterken. en er zou sprake moeten zijn van
wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en
uitgevoerd wordt.
visie & beleid swv netwerk

4 klein negatief

Opmerking

4 klein negatief

Opmerking

4 klein negatief

Opmerking
Wanneer je professioneel handelen
afhangt van de goedkeuring van anderen
dan ben je slechts een uitvoerder.

schoolbesturen swv netwerk
Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de BO in het SWV. In het 'samen' is
nog wat te winnen.

4 klein negatief

Opmerking

schoolleiding po-scholen

4 klein negatief

Opmerking

Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het De schoolleider is verantwoordelijk voor het
SWV moeten versterken. en er zou sprake moeten zijn van
denken, beslissen en doen. De schoolleider is een
wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en verbindende factor.
uitgevoerd wordt.
communicatie & samenwerking specialistische ondersteuning

energie & daadkracht leerkracht

Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de
informatiestromen. De hoeveelheid partijen waarmee je moet
afstemmen.

Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig
is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft
onmacht. Deze onmacht zet zich ook door naar de
IB'er en schoolleider.

opvattingen po-scholen

klassenmanagement

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt de invulling van
Leerkrachten zijn zeer welwillend. De
de basisondersteuning. Dit is heel divers qua invulling. Dit gaat om onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot.
zowel de individuele leerkracht als het team.
Leerkracht raakt overbelast, ondanks het
klassenmanagement. Wanneer
klassenmanagement op orde is, is er meer ruimte
om kinderen te ondersteunen.

5 zeer klein negatief Opmerking
Je gaat maar door in het belang van het
kind. Bij een enkel kind is dat te doen, bij
meerdere kinderen gaat het kantelen.
5 zeer klein negatief Opmerking
De diversiteit in opvattingen maakt een
gestructureerd klassenmanagement lastig.
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Samengevoegde relaties vervolg
visie & beleid swv netwerk

rol IB'ers

Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het
SWV moeten versterken. en er zou sprake moeten zijn van
wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en
uitgevoerd wordt.

IB'er is de spil in de ondersteuningsstructuur van
de school. De ervaring van de IB'er is van belang.
Het kennen van de kinderen, is cruciaal. IB'er richt
zich op het team en de leerkracht.

IB'ers hebben het idee geen invloed te
kunnen uitoefenen. Leidt tot onzekerheid
en frustratie.

Vertrouwen
De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor
professionele handelingsruimte. Vertrouwen is afhankelijk van de
wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en
eigenaarschap.

Veiligheid
6 zeer klein positief
Er is een veilige basis in het team noodzakelijk en
dat vereist continu onderhoud. De veiligheid moet
ontstaan vanuit het collectief. Je moet
kwetsbaarheid kunnen tonen.

Opmerking
Vertrouwen vergroot het gevoel van
veiligheid. Op dit moment is het vertrouwen
wat broos.

Schoolleiding

rol IB'ers

Opmerking

Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het
team.

Hebben een centrale rol en werken keihard.
Ondersteunen in hoofdzaak de leerkracht. Men is
wel afhankelijk van de kwaliteit van 'de tandem'.
De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn
groot.
opvattingen

Schoolleiding
Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het
team.

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt
de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel
divers qua invulling. Dit gaat zowel om de
individuele leerkracht als het team.

verwachting leerkracht

vertrouwen leerkracht

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid moeten helder
zijn tussen alle geledingen in een 2-richtingenverkeer.

rol IB'ers

De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is
voorwaarde voor professionele handelingsruimte.
Vertrouwen is afhankelijk van de wederzijdse
relaties en het professioneel zelfbewustzijn en
eigenaarschap.
opvattingen

Hebben een centrale rol en werken keihard. Ondersteunen in
hoofdzaak de leerkracht. Men is wel afhankelijk van de kwaliteit
van 'de tandem'. De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn
groot.

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt
de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel
divers qua invulling. Dit gaat zowel om de
individuele leerkracht als het team.

5 zeer klein negatief Opmerking

7 klein positief

Ruimte die de schoolleiding geeft en de
samenwerking is bepalend

7 klein positief

Opmerking
Door de kwaliteit en betrokkenheid van de
leiding wordt de eenheid in opvattingen
positief beïnvloed.

8 gemiddeld positief

Opmerking
Wanneer je niet weet waar je aan
voldoen moet, dan weet je niet waar je
op gewaardeerd wordt.

8 gemiddeld positief

Opmerking
IB'er is in staat de opvattingen binnen
de school positief te beïnvloeden.

Gelet op alle input vanuit de dialooggroepen, de telefoongesprekken, de uitgevoerde vingeroefeningen en de beschouwing van het krachtenveld in de
samengestelde animatie, hebben we onderstaande relaties toegevoegd.
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Toegevoegde relaties
verwachtingen leerkracht
Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven
ontplooit dan lossen we het wel op.

energie & daadkracht leerkracht
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig
is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft
onmacht. Deze onmacht zet zich ook door naar de
IB'er en schoolleider.
betrokkenheid leerkracht
energie & daadkracht
Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen verliest. Je voelt je
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig
verantwoordelijk voor het verder brengen en het welbevinden van is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft
het kind. Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.
onmacht. Deze onmacht zet zich ook door naar de
IB'er en schoolleider.
energie & daadkracht
pedagogisch handelen
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet
Stabiliteit van het team loopt terug en is bepalend
kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze onmacht zet zich ook door voor de dynamiek van de basisondersteuning. De
naar de IB'er en schoolleider.
kwaliteit staat onder druk en wordt bedreigd door
externe problemen.
energie & daadkracht
opvattingen leerkracht
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet
"Ik moet het alleen kunnen anders faal ik.".
kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze onmacht zet zich ook door
naar de IB'er en schoolleider.

3 gemiddeld negatief

Opmerking

3 gemiddeld negatief

Opmerking

3 gemiddeld negatief

Opmerking

3 gemiddeld negatief

Opmerking

energie & daadkracht
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet
kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze onmacht zet zich ook door
naar de IB'er en schoolleider.

3 gemiddeld negatief

Opmerking

Klassenmanagement
Leerkrachten zijn zeer welwillend. De
onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot.
Leerkracht raakt overbelast, ondanks het
klassenmanagement. Wanneer
klassenmanagement op orde is, is er meer ruimte
om kinderen te ondersteunen.

D. Het toetsen van de opbrengst in een dialoogsessie
Met het oog op het belang van eigenaarschap hebben we een extra dialoogsessie gehouden voor deelnemers afkomstig uit de beide groepen.
Met hen hebben we gedeeld:
1. Het krachtenveld op basis van de dialoogsessies in de groep ‘leefwereld’ en de groep ‘bestuurders’;
2. Het samengevoegde krachtenveld;
3. De mogelijkheid om op basis van de analyse mogelijke oplossingen te simuleren en te doordenken.
We hebben de herkenbaarheid van het beeld getoetst, getoond welke brandpunten in het systeem zitten opgesloten en zicht gegeven op mogelijke effecten als
gevolg van interventiekeuzes. Expliciet stonden we stil bij de mogelijke risico’s van het in stand houden van de bestaande situatie en/of het onvoldoende
doordacht interveniëren.
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E. Het complementeren en begrijpen van het beeld
De inzichten vanuit de dialoogsessies hebben we, voor zover mogelijk, gerelateerd aan de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek en de inzichten vanuit
Barneveld en gecomplementeerd met pregnante inzichten zoals die in de telefoongesprekken gedeeld zijn.

3.3

Van kijken en waarnemen naar actie

Waar is naar gekeken, wat werd gezien?
Zoals aangegeven werd na afloop van de dialoogsessies alle ingebrachte
informatie gecombineerd in BROADVIEW | explore! Dit leverde een reeks
overzichten op. We zullen de beelden stap voor stap toelichten om zodoende
zichtbaar te maken hoe binnen het Samenwerkingsverband – met het
eigenaarschap op de juiste plaats - de stap van ‘kijken en zien’ naar ‘acties en
beweging’ gemaakt zou kunnen worden.

Figuur 14, perspectieven samengevoegd

Waarnemingen algemeen
De systeem-dynamische analyse laat een aantal algemene zaken zien:
 In de groep ‘leefwereld’ zijn nagenoeg alle perspectieven aangeraakt (6 van de 8, niet ‘SWV als netwerk’ en ‘de leerling’). In de groep ‘bestuurders’ ging
veel aandacht uit naar drie van de acht perspectieven (de leerkracht, de PO-scholen en het Samenwerkingsverband als netwerk). Het aantal belichtte
aspecten is nagenoeg gelijk;
 In beide groepen spelen de perspectieven ‘leerkracht’ en ‘PO-scholen’ een belangrijke rol. De beleving van de aanwezige ‘krachten’ op deze beide
perspectieven laten in beide groepen een ander beeld zien;
 Het perspectief ‘leerling’ is niet als kijkrichting gekozen en van het ‘sociale systeem (t)huis’ is één aspect belicht. In de bespreking met de ALV Regiegroep
werd dit op verschillende manieren geduid: “Gek eigenlijk dat als we allemaal zeggen dat het om de leerling draait, waarom komt die dan in het systeem
niet aan bod?” Maar ook: “Het probleem zit ook niet in de leerling, het zit in ons en in ons systeem”;
 Er is veel aandacht geweest voor de ‘zachte aspecten’ in het systeem en relatief weinig voor de ‘harde aspecten’: huisvesting en financiën zijn kort
aangestipt evenals de krapte op de arbeidsmarkt (kwantitatief en kwalitatief);
 We hebben een zekere mate van behoedzaamheid gezien: in de formuleringen, in de scores en in de wegingen. Vaak wordt de nuance gezocht, naast
negatieve voorbeelden worden positieve voorbeelden geplaatst, naast een kritische noot het begrip;
 We namen een neiging waar om veel – aan elkaar - toe te lichten en te bespiegelen met een risico op verlies van concreetheid, scherpte en aandacht;
 Met name in de telefoongesprekken zijn diverse oplossingsrichtingen ingebracht, mogelijk kunnen deze in een latere fase goed van pas komen;
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Figuur 15
Zichtbaar zijn alle
besproken
(‘uitgeklapte’)
perspectieven.
Alle gescoorde
aspecten vanuit zowel
de dialooggroep
‘bestuurders’ als de
groep ‘leefwereld’ zijn
in beeld.
Op basis van hetgeen
we waarnamen,
hebben we vanuit het
perspectief ‘leerkracht’
een aantal nog niet
aangelegde maar in
onze ogen evident
belangrijke relaties
toegevoegd (zie pagina
21).
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Figuur 16
In nevenstaande
afbeelding zijn alle
verbindingen te zien
zoals die in de
dialoogsessies vanuit
de twee groepen
tussen de aspecten zijn
aangebracht. Ook de
onderlinge
beïnvloeding is in beeld
gebracht.
De richting van de pijl
geeft de richting van de
invloed aan, de kleur
van de lijn geeft de
waardering van de
invloed aan: positief
(groen) of negatief
(rood). De dikte van de
lijn geeft de kracht van
de invloed weer.
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Brandpunten
In de afbeelding 16 - met de samengevoegde relaties - komen veel relaties tegelijk in beeld. Het vraagt een geoefend oog om de werking van het
krachtenveld in één oogopslag goed te kunnen overzien. Bij nadere beschouwing komt in twee delen van het systeem de specifieke dynamiek prominent in
beeld. We spreken over ‘brandpunten’. Het zijn de aspecten waar het – gelet op al het ingebrachte - om draait. We lichten ze uit en lichten ze toe. Het
betreft de punten:
 SWV Netwerk
 Leerkracht
Brandpunt SWV-netwerk
Richten we de blik op dit deel van het systeem, dan zien we de volgende relatie-paden.
Figuur 17
Te zien is dat het aspect ‘visie & beleid’ van het
SWV aanzienlijke (negatieve) invloed uitoefent
op belangrijke actoren in het systeem zoals: (1)
schoolleiding; (2) schoolbesturen en (3) IB’ers.
En we zien tevens dat de onvoldoende open
cultuur van invloed is op (4) de kwaliteit van
het beleid en (5) de communicatie en de
samenwerking. Belangrijk is te zien dat dit
culturele aspect haar invloed ook doortrekt
naar (6) het aspect ‘verwachtingen van de
leerkracht’.
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Brandpunt Leerkracht
Kijken we verder vanuit dit aspect ‘verwachtingen leerkracht’, dan zien we de volgende relatie-paden.
Figuur 18
We zien hier dat de
verwachtingen van de
leerkracht worden beïnvloed
door de verwachtingen vanuit
het ‘sociaal systeem (t)huis’ en
de verwachtingen vanuit het
perspectief ‘specialistische
ondersteuning’.
Wat hier ook direct opvalt is de
grootte van de bol van het
aspect ‘energie & daadkracht’
van de leerkracht. In figuur 19
wordt zichtbaar wat er te zien is
wanneer de relaties vanuit dit
aspect geopend worden.
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Figuur 19
In deze afbeelding zien we dat
deze ‘energie & daadkracht’ twee
essentiële aspecten beïnvloedt:
(1) pedagogisch handelen en het
(2) het klassenmanagement.
Ook zien we hier het aspect
‘(ont)schotten’ verschijnen als
belangrijke spil in het geheel.
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Spelen en simuleren
Dit krachtenveld nodigt uit tot ‘spelen’, m.a.w. wanneer we een specifiek aspect kiezen om daarin een verandering of aanpassing te realiseren, dan is te
zien op welke manier en in welke mate de aspecten die hiermee verband houden worden beïnvloed. Kiezen we bijvoorbeeld het aspect ‘visie & beleid’ van
het SWV-netwerk dan zien we in abeelding 20 de huidige stand van zaken.
Figuur 20
Huidige stand van zaken ‘visie
en beleid’
In nevenstaande afbeelding
zijn de relaties en de
onderlinge krachten op een
net iets andere wijze in beeld
gebracht. Visie en beleid
correleert negatief op de
schoolbesturen en de
schoolleiding. Vanuit de
schoolleiding wordt het
systeem aanvankelijk positief
beïnvloedt maar zet zich
uiteindelijk – via een
energielek - niet door naar
klassenmanagement en
pedagogisch handelen.
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In afbeelding 21 is te zien wat er gebeurt wanneer we dit aspect positief zouden beïnvloeden (als oefening zonder specifieke maatregelen te benoemen).
Figuur 21
Stand van zaken ‘visie en
beleid’ na positieve
verbeteringen
Veel aandacht voor het
verbeteren van het fenomeen
‘visie en beleid’ leidt tot
gewenste verbeteringen in
het systeem. De lijnen naar
de schoolbesturen en
schoolleiders veranderen in
positieve zin. Het effect op
het klassenmanagement en
het pedagogisch handelen
blijft nog beperkt.
M.a.w. om tot het gewenste
effect te komen is meer
nodig.
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Kiezen we, als tweede voorbeeld, voor een aspect dat niet direct in de volle aandacht staat, maar wel veel relatieve invloed heeft, dan kijken we naar het
aspect ‘(ont)schotten’.
Figuur 22
Actuele situatie ‘(ont)schotten’
Zichtbaar is dat er veel negatieve
krachten werkzaam zijn die effect
hebben op de leerkracht.
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In de tweede afbeelding zien we wat er in het krachtenveld gebeurt wanneer we het aspect ‘(ont)schotten’ op een positieve manier beïnvloeden.

Figuur 23
‘(ont)schotten’ na beïnvloeding.
De afbeelding laat zien dat hier
het effect op daadkracht en
klassenmanagement groter is.
Het zal duidelijk zijn dat het hier
gaat om een virtuele
beïnvloeding (we simuleren en
spelen), die in een verdere
uitwerking om nadere
specificatie vraagt. Hoe is dan
een kwestie van vorm en inhoud
gegeven aan die positieve
invloed. De vraag is aan de orde
of de gekozen oplossing
realistisch, haalbaar en wenselijk
is en wat de consequenties zijn
voor de aspecten die hierdoor
worden beïnvloed? M.a.w. het
spelen en simuleren is hier
slechts de opmaat voor nadere
uitwerking.

41

Bijlage 2
Aspectscores van beide groepen samengevoegd en gerangschikt van laag naar hoog

Samenvoeging scores

2

leerkracht

2

zeer groot

po-scholen capaciteit

2

groot

Er zijn te weinig IB'ers beschikbaar.

leerkracht

2

groot

Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen verliest. Je voelt je verantwoordelijk voor het verder brengen en het
welbevinden van het kind. Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.

energie & daadkracht

betrokkenheid

Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze
onmacht zet zich ook door naar de IB'er en schoolleider.

Samenvoeging scores

3

swv netwerk

cultuur

3

groot

Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken willen worden (wanneer het wat spannend
wordt).

swv netwerk

visie & beleid

3

groot

Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het SWV moeten versterken. en er zou sprake
moeten zijn van wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en uitgevoerd wordt.

SWV uitv.
organisatie

steunpuntcoordinatoren

3

groot

Werken ondersteunend in het proces rond de leerling. Zit op een cruciale positie. Er is sprake van een
afhankelijkheidsrelatie. Er wordt veel gewisseld waardoor processen zich moeten herhalen. Afhankelijkheid van
de individuele invulling van de coordinator.

SWV uitv.
organisatie

steunpunt
medewerkers

3

groot

Scholen ontwikkelen zich steeds meer in de ondersteuning. De indruk is dat de sp-medewerkers minder goed op
deze ontwikkeling aansluiten. De school 'vindt hierdoor onvoldoende steun bij het SWV. De verschillen in kwaliteit
zijn groot.

spec.
ondersteuning

communicatie &
samenwerking

3

groot

Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de informatiestromen. De hoeveelheid partijen
waarmee je moet afstemmen.

leerkracht

opvattingen
leerkracht

3

gemiddeld

"Ik moet het alleen kunnen anders faal ik.".

42

Samenvoeging scores

4

leerkracht

pedagogisch
handelen

4

zeer groot

Stabiliteit van het team loopt terug en is bepalend voor de dynamiek van de basisondersteining. De kwaliteit
staat onder druk en wordt bedreigd door externe problemen.

leerkracht

verwachtingen

4

zeer groot

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.

po-scholen

opvattingen

4

zeer groot

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel divers qua
invulling. Dit gaat om zowel de individuele leerkracht als het team.

verwachtingen

4

groot

energie &
daadkracht

4

groot

swv netwerk

schoolbesturen

4

groot

Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BO in het SWV. In het 'samen' is nog wat te winnen.

swv netwerk

communicatie &
samenwerking

4

groot

Besturen hebben te maken met meerdere SWV en. Er is weinig effectieve onderlinge afstemming.. Elk SWV
heeft de vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen. Doordat deze afstemming ingewikkeld is lopen besturen hun
eigen koers.

spec.
ondersteuning
spec.
ondersteuning

Verwachtingen van scholen zijn soms anders dan van de externe partijen. Dan pakt de school noodgedwongen
de regie op in het belang van het kind.
Er is sprake van een verschil in de beleving van urgentie tussen betrokken partijen. De kijk naar een probleem en
de weging is verschillend.

Samenvoeging scores

5

po-scholen

visie & beleid

5

zeer groot

Een niet door het team / de swv-leden gedragen visie en beleid heeft niet de betekenis die je wil.

po-scholen

informeren /
betrekken

5

zeer groot

Informatie wordt niet door alle partijen op waarde geschat / niet onderschreven. Informatie sluit niet voldoende
aan op de ontwikkeling in de verschillende scholen..

leerkracht

verwachtingen
leerkrachten

5

groot

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid moeten helder zijn tussen alle geledingen in een 2richtingenverkeer.

sociaal systeem
verwachtingen
(t)huis

5

groot

Ouders verwachten meer dan de school kan bieden. Afstemming over deze verwachtingen is lastig. Onderliggend
speelt de emotie van afgewezen worden.

externe
invloeden

(ont)schotten

5

gemiddeld

Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het
gezamenlijk belang wordt nog onvoldoende beleefd.

swv netwerk

verdeelmodel

5

gemiddeld

Er is sprake van een afhankelijkheid i.v.m. de beschikbaarheid van expertise van het SWV terwijl scholen zelf
verantwoordelijk zijn. Expertise zit op te grote afstand (feitelijk en qua beleving).
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Samenvoeging scores

6

leerkracht

pedagogisch
handelen

6

zeer groot

De vaardigheden van de leerkracht dienen dusdanig te zijn dat hij/zij een optimaal ondersteuningsklimaat kan
realiseren.

po-scholen

klassenmanagement

6

zeer groot

Leerkrachten zijn zeer welwillend. De onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot. Leerkracht raakt
overbelast, ondanks het klassenmanagement. Wanneer klassenmanagement op orde is, is er meer ruimte om
kinderen te ondersteunen.

leerkracht

vertrouwen
leerkracht

6

groot

De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor professionele handelingsruimte. Vertrouwen is
afhankelijk van de wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en eigenaarschap.

po-scholen

schoolleiding

6

groot

De schoolleider is verantwoordelijk voor het denken, beslissen en doen. De scholleider is een verbindende factor.

Samenvoeging scores

7

po-scholen

rol IB’ers

7

zeer groot

po-scholen

schoolleiding

7

groot

Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het team.

leerkracht

communicatie &
samenwerking

7

groot

De kwaliteit van het pedagogische klimaat en de samenwerking binnen de school is bepalend. Scholen hebben op
dit gebied vaak te hoge verwachtingen . Ook schatten ze zichzelf soms te hoog in. Ook het partnerschap met de
ouders speelt een rol

leerkracht

veronderstellingen

7

groot

Kan ik het wel aan / wil ik dit wel aan kunnen? Het bewustzijn en de openheid dat deze vraag gesteld kan worden.

externe
invloeden

gemeentelijk beleid

7

gemiddeld

Er wordt met alle disciplines gekeken naar het welbevinden van het kind. Dit geldt op dit moment name binnen
OT’s. Aan de andere kant is er een procedurele belemmering wat betreft financiën.

IB’ers hebben een centrale rol en werken keihard. Ondersteunen in hoofdzaak de leerkracht. Men is wel
afhankelijk van de kwaliteit van 'de tandem'. De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn groot.

Samenvoeging scores

8

leerkracht

veiligheid

8

zeer groot

Er is een veilige basis in het team noodzakelijk en dat vereist continu onderhoud. De veiligheid moet ontstaan
vanuit het collectief. Je moet kwetsbaarheid kunnen tonen.

po-scholen

rol IB'ers

8

zeer groot

IB'er is de spil in de ondersteuningsstructuur van de school. De ervaring van de IB'er is van belang. Het kennen van
de kinderen, is cruciaal. IB'er richt zich op het team en de leerkracht.
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Bijlage 3
Aspecten van beide groepen gerangschikt naar weging

Weging

zeer groot

leerkracht

energie & daadkracht

2

zeer groot

Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft onmacht.
Deze onmacht zet zich ook door naar de IB'er en schoolleider.

leerkracht

pedagogisch handelen

4

zeer groot

Stabiliteit van het team loopt terug en is bepalend voor de dynamiek van de basisondersteining. De
kwaliteit staat onder druk en wordt bedreigd door externe problemen.

leerkracht

verwachtingen

4

zeer groot

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven ontplooit dan lossen we het wel op.

po-scholen

opvattingen

4

zeer groot

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel
divers qua invulling. Dit gaat om zowel de individuele leerkracht als het team.

po-scholen

visie & beleid

5

zeer groot

Een niet door het team / de swv-leden gedragen visie en beleid heeft niet de betekenis die je wil.

po-scholen

informeren / betrekken

5

zeer groot

Informatie wordt niet door alle partijen op waarde geschat / niet onderschreven. Informatie sluit niet
voldoende aan op de ontwikkeling in de verschillende scholen.

po-scholen

klassenmanagement

6

zeer groot

Leerkrachten zijn zeer welwillend. De onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot. Leerkracht
raakt overbelast, ondanks het klassenmanagement. Wanneer klassenmanagement op orde is, is er
meer ruimte om kinderen te ondersteunen.

leerkracht

pedagogisch handelen

6

zeer groot

De vaardigheden van de leerkracht dienen dusdanig te zijn dat hij/zij een optimaal
ondersteuningsklimaat kan realiseren.

po-scholen

rol IB’ers

7

zeer groot

IB’ers hebben een centrale rol en werken keihard. Ondersteunen in hoofdzaak de leerkracht. Men is
wel afhankelijk van de kwaliteit van 'de tandem'. De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn
groot.

leerkracht

veiligheid

8

zeer groot

Er is een veilige basis in het team noodzakelijk en dat vereist continu onderhoud. De veiligheid moet
ontstaan vanuit het collectief. Je moet kwetsbaarheid kunnen tonen.

po-scholen

rol IB'ers

8

zeer groot

IB'er is de spil in de ondersteuningsstructuur van de school. De ervaring van de IB'er is van belang.
Het kennen van de kinderen is cruciaal. IB'er richt zich op het team en de leerkracht.
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Weging

groot

po-scholen

Capaciteit

2

groot

Er zijn te weinig IB'ers beschikbaar.

leerkracht

Betrokkenheid

2

groot

swv netwerk

Cultuur

3

groot

swv netwerk

visie & beleid

3

groot

swv uitvoerings- steunpunt
organisatie
coördinatoren

3

groot

swv uitvoerings- steunpunt
organisatie
medewerkers

3

groot

specialistische
ondersteuning

communicatie &
samenwerking

3

groot

swv netwerk

Schoolbesturen

4

groot

swv netwerk

communicatie &
samenwerking

4

groot

specialistische
ondersteuning

Verwachtingen

4

groot

specialistische
ondersteuning

energie & daadkracht

4

groot

Er is sprake van een verschil in de beleving van urgentie tussen betrokken partijen. De kijk naar een
probleem en de weging is verschillend.

sociaal systeem
(t)huis

Verwachtingen

5

groot

Ouders verwachten meer dan de school kan bieden. Afstemming over deze verwachtingen is lastig.
Onderliggend speelt de emotie van afgewezen worden.

leerkracht

verwachtingen
leerkracht

5

groot

leerkracht

vertrouwen leerkracht

6

groot

po-scholen

Schoolleiding

6

groot

leerkracht

communicatie &
samenwerking

7

groot

leerkracht

veronderstellingen

7

groot

po-scholen

Schoolleiding

7

groot

Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen verliest. Je voelt je verantwoordelijk voor het verder
brengen en het welbevinden van het kind. Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.
Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken willen worden (wanneer het wat
spannend wordt).
Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het SWV moeten versterken en er zou
sprake moeten zijn van wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en uitgevoerd
wordt.
Werken ondersteunend in het proces rond de leerling. Zit op een cruciale positie. Er is sprake van een
afhankelijkheidsrelatie. Er wordt veel gewisseld waardoor processen zich moeten herhalen.
Afhankelijkheid van de individuele invulling van de coördinator.
Scholen ontwikkelen zich steeds meer in de ondersteuning. De indruk is dat de
steunpuntmedewerkers minder goed op deze ontwikkeling aansluiten. De school 'vindt hierdoor
onvoldoende steun bij het SWV. De verschillen in kwaliteit zijn groot.
Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de informatiestromen. De hoeveelheid
partijen waarmee je moet afstemmen.
Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BO in het SWV. In het 'samen' is nog wat
te winnen.
Besturen hebben te maken met meerdere SWV en. Er is weinig effectieve onderlinge afstemming. Elk
SWV heeft de vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen. Doordat deze afstemming ingewikkeld is lopen
besturen hun eigen koers.
Verwachtingen van scholen zijn soms anders dan van de externe partijen. Dan pakt de school
noodgedwongen de regie op in het belang van het kind.

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid moeten helder zijn tussen alle geledingen in een 2richtingenverkeer.
De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor professionele handelingsruimte.
Vertrouwen is afhankelijk van de wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en
eigenaarschap.
De schoolleider is verantwoordelijk voor het denken, beslissen en doen. De schoolleider is een
verbindende factor.
De kwaliteit van het pedagogische klimaat en de samenwerking binnen de school is bepalend.
Scholen hebben op dit gebied vaak te hoge verwachtingen. Ook schatten ze zichzelf soms te hoog in.
Ook het partnerschap met de ouders speelt een rol.
Kan ik het wel aan / wil ik dit wel aan kunnen? Het bewustzijn en de openheid dat deze vraag gesteld
kan worden.
Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het team.
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Weging

gemiddeld

leerkracht

opvattingen leerkracht

3

gemiddeld

externe
invloeden

(ont)schotten

5

gemiddeld

swv netwerk

Verdeelmodel

5

gemiddeld

externe
invloeden

gemeentelijk beleid

7

gemiddeld

"Ik moet het alleen kunnen anders faal ik"
Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het
gezamenlijk belang wordt nog onvoldoende beleefd.
Er is sprake van een afhankelijkheid i.v.m. de beschikbaarheid van expertise van het SWV terwijl
scholen zelf verantwoordelijk zijn. Expertise zit op te grote afstand (feitelijk en qua beleving).
Er wordt met alle disciplines gekeken naar het welbevinden van het kind. Dit geldt op dit moment name
binnen OT’s. Aan de andere kant is er een procedurele belemmering wat betreft financiën.
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Bijlage 4
Aspecten van beide groepen per perspectief naar score van laag naar hoog geordend
Perspectief po-scholen
aspect

score

weging

capaciteit

2

groot

opvattingen

4

zeer groot

De manier waarop je naar kinderen kijkt bepaalt de invulling van de basisondersteuning. Dit is heel divers qua invulling. Dit
gaat om zowel de individuele leerkracht als het team.

visie & beleid

5

zeer groot

Een niet door het team / de swv-leden gedragen visie en beleid heeft niet de betekenis die je wil.

informeren / betrekken

5

zeer groot

Informatie wordt niet door alle partijen op waarde geschat / niet onderschreven. Informatie sluit niet voldoende aan op
de ontwikkeling in de verschillende scholen.

schoolleiding

6

groot

De schoolleider is verantwoordelijk voor het denken, beslissen en doen. De schoolleider is een verbindende factor.

schoolleiding

7

groot

Is verantwoordelijk voor de eenheid van werken en kijken in het team.

klassenmanagement

6

zeer groot

rol IB’ers

7

zeer groot

rol IB'ers

8

zeer groot

opmerking
Er zijn te weinig IB'ers beschikbaar.

Leerkrachten zijn zeer welwillend. De onderwijsbehoefte van kinderen is soms te groot. Leerkracht raakt overbelast,
ondanks het klassenmanagement. Wanneer klassenmanagement op orde is, is er meer ruimte om kinderen te
ondersteunen.
IB’ers hebben een centrale rol en werken keihard. Ondersteunen in hoofdzaak de leerkracht. Men is wel afhankelijk van
de kwaliteit van 'de tandem'. De verschillen in taakinvulling en -uitvoering zijn groot.
IB'er is de spil in de ondersteuningsstructuur van de school. De ervaring van de IB'er is van belang. Het kennen van de
kinderen, is cruciaal. IB'er richt zich op het team en de leerkracht.

Perspectief specialistische ondersteuning
aspect

score

weging

communicatie & samenwerking

3

groot

verwachtingen

4

groot

energie & daadkracht

4

groot

Opmerking
Onduidelijkheid over de regie over het casemanagement en de informatiestromen. De hoeveelheid partijen waarmee
je moet afstemmen.
Verwachtingen van scholen zijn soms anders dan van de externe partijen. Dan pakt de school noodgedwongen de regie
op in het belang van het kind.
Er is sprake van een verschil in de beleving van urgentie tussen betrokken partijen. De kijk naar een probleem en de
weging is verschillend.

Perspectief sociaal systeem (t)huis
aspect
verwachtingen

score

weging

5

groot

Opmerking
Ouders verwachten meer dan de school kan bieden. Afstemming over deze verwachtingen is lastig. Onderliggend speelt
de emotie van afgewezen worden.
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Perspectief leerkracht
aspect

score

weging

energie & daadkracht

2

zeer groot

betrokkenheid

2

groot

opvattingen leerkracht

3

gemiddeld

pedagogisch handelen

4

zeer groot

Stabiliteit van het team loopt terug en is bepalend voor de dynamiek van de basisondersteining. De kwaliteit staat onder
druk en wordt bedreigd door externe problemen.

pedagogisch handelen

6

zeer groot

De vaardigheden van de leerkracht dienen dusdanig te zijn dat hij/zij een optimaal ondersteuningsklimaat kan realiseren.

verwachtingen

4

zeer groot

Als je maar hard werkt, veel ontwikkelt en veel initiatieven ontplooit, dan lossen we het wel op.

verwachtingen leerkracht

5

groot

vertrouwen leerkracht

6

groot

communicatie &
samenwerking

7

groot

veronderstellingen

7

groot

veiligheid

8

zeer groot

score

weging

Cultuur

3

groot

Er ontbreekt een cultuur van elkaar aanspreken en aangesproken willen worden (wanneer het wat spannend wordt).

visie & beleid

3

groot

Beleid van de scholen en de schoolbesturen zou het beleid van het SWV moeten versterken en er zou sprake moeten
zijn van wederkerigheid. De vraag is of het beleid wederzijds gedragen en uitgevoerd wordt.

Schoolbesturen

4

groot

Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BO in het SWV. In het 'samen' is nog wat te winnen.

communicatie &
samenwerking

4

groot

Verdeelmodel

5

gemiddeld

Perspectief SWV netwerk
Aspect

opmerking
Energie in teams lekt weg door zien wat er nodig is maar het niet kunnen leveren. Dit geeft onmacht. Deze onmacht zet
zich ook door naar de IB'er en schoolleider.
Betrokkenheid is zo groot dat je je grenzen verliest. Je voelt je verantwoordelijk voor het verder brengen en het
welbevinden van het kind. Het risico van grenzeloosheid ligt op de loer.
"Ik moet het alleen kunnen anders faal ik"

Wederzijdse verwachtingen rond deskundigheid moeten helder zijn tussen alle geledingen in een 2-richtingenverkeer.
De kracht van vertrouwen in elkaar en in jezelf is voorwaarde voor professionele handelingsruimte. Vertrouwen is
afhankelijk van de wederzijdse relaties en het professioneel zelfbewustzijn en eigenaarschap.
De kwaliteit van het pedagogische klimaat en de samenwerking binnen de school is bepalend. Scholen hebben op dit
gebied vaak te hoge verwachtingen. Ook schatten ze zichzelf soms te hoog in. Ook het partnerschap met de ouders
speelt een rol.
Kan ik het wel aan / wil ik dit wel aan kunnen? Het bewustzijn en de openheid dat deze vraag gesteld kan worden.
Er is een veilige basis in het team noodzakelijk en dat vereist continu onderhoud. De veiligheid moet ontstaan vanuit het
collectief. Je moet kwetsbaarheid kunnen tonen.

Opmerking

Besturen hebben te maken met meerdere SWV-en. Er is weinig effectieve onderlinge afstemming. Elk SWV heeft de
vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen. Doordat deze afstemming ingewikkeld is lopen besturen hun eigen koers.
Er is sprake van een afhankelijkheid i.v.m. de beschikbaarheid van expertise van het SWV terwijl scholen zelf
verantwoordelijk zijn. Expertise zit op te grote afstand (feitelijk en qua beleving).
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perspectief SWV uitvoeringsorganisatie
Aspect

score

weging

steunpunt-coördinatoren

3

groot

steunpunt medewerkers

3

groot

Opmerking
Werken ondersteunend in het proces rond de leerling. Zit op een cruciale positie. Er is sprake van een
afhankelijkheidsrelatie. Er wordt veel gewisseld waardoor processen zich moeten herhalen. Afhankelijkheid van de
individuele invulling van de coördinator.
Scholen ontwikkelen zich steeds meer in de ondersteuning. De indruk is dat de sp-medewerkers minder goed op deze
ontwikkeling aansluiten. De school vindt hierdoor onvoldoende steun bij het SWV. De verschillen in kwaliteit zijn groot.

Perspectief externe invloeden
aspect

score

weging

(ont)schotten

5

gemiddeld

gemeentelijk beleid

7

gemiddeld

Opmerking
Je moet niet kijken uit welk potje het geld moet komen / we werken van uit ons 'eigen kantoortje'. Het gezamenlijk
belang wordt nog onvoldoende beleefd.
Er wordt met alle disciplines gekeken naar het welbevinden van het kind. Dit geldt op dit moment name binnen
OT’s. Aan de andere kant is er een procedurele belemmering wat betreft financiën.
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Bijlage 5
Participanten

Naam
Thea de Graaf
Hennie Loeffen
Mark Jager
Karim Salihi
Theo van Altena
Martin Roes
Wanda Kasbergen
Tom van Ginkel
Mandy Roelofs
Marjan Adema
Léontine de Waal
Daan Diepeveen

Arjan Nijland
Naomi Klok
Karen Peters
Karin Majoor
Hans van Gansewinkel
Luuk van Aalst

Organisatie
Samenwerkingsverband Rijn en
Gelderse Vallei
De Onderwijsspecialisten
SKOVV
Stichting Alamana
CSN
ESV
Stichting Pallas

Rol
Directeur/bestuurder

SKOVV
Proominent
Samenwerkingsverband Rijn en
Gelderse Vallei
CJG
OndersteuningsPlan Raad (OPR)
Samenwerkingsverband Rijn en
Gelderse Vallei
Proominent
Samenwerkingsverband Rijn en
Gelderse Vallei
STEV/ALV Klankbordgroep
Ericaschool/ALV Klankbordgroep
Hans van Gansewinkel
Organisatieadvies
VB&T

Schoolleider
IB-er
Steunpuntcoördinator

Bestuurder
Bestuurder
Directeur/bestuurder
Bestuurder
Schoolleider
Bestuurder

Wijze van participatie
Opdrachtgever en deelname aan
dialoogsessies groep bestuurders
Deelname aan telefonisch interview
en deelname aan dialoogsessies
groep bestuurders

Deelname aan telefonisch interview
Deelname aan telefonisch interview
en deelname aan dialoogsessies
groep leefwereld

CJG-medewerker/ schoolmaatschappelijk werk
Voorzitter/oudervertegenwoordiger (tevens
schoolleider VMBO)
Schoolleider
Procescoördinator

Deelname aan telefonisch interview
Toehoorder dialoogsessies

Bestuurder
Bestuurder
Consultant

Deelname aan verdiepingssessie

Onderzoeker
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