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Evaluatie Dienstverlening SWV Lelystad/Dronten 2018 

Context 

Vanaf 1 augustus 2016 is de nieuwe organisatie van het SWV gestart (bureauorganisatie)1. Er is een 

Ondersteuningsbureau en een Onderwijsloket ingericht. Het Ondersteuningsbureau helpt de 

directeur, het bestuur en de samenwerkende schoolbesturen om de kerntaken van het SWV zo goed 

mogelijk uit te voeren. Het Ondersteuningsbureau levert diensten die aansluiten op de 

beleidsvorming, de beleidsvoering en de monitoring van het beleid van het SWV. Het Onderwijsloket 

helpt de scholen en schoolbesturen bij het bieden/organiseren van passend onderwijs voor hun 

leerlingen (en de ouders) met een extra ondersteuningsbehoefte. Het Onderwijsloket levert diensten 

die aansluiten op hulpvragen van de betrokkenen in de scholen om de onderwijspraktijk van passend 

onderwijs zo goed mogelijk uit te voeren (vraag-gestuurde dienstverlening). Bij het Onderwijsloket 

zijn twee standaardprocessen ingericht, te weten aanvraag TLV en aanvraag EO2, naast de organisatie 

van netwerkbijeenkomsten. 

Met betrekking tot de evaluatie van de dienstverlening van het Onderwijsloket is in het voorjaar van 

2018 een enquête (zie bijlage) gebruikt. Directeuren en Intern  Begeleiders zijn bevraagd. 

Proces 

1. Uitkomsten van de enquête zijn verwerkt/geanalyseerd en besproken met de medewerkers 

van het Onderwijsloket.   

2. Medewerkers hebben met hun eigen individuele evaluaties, die worden gedaan na het 

afronden van een arrangement, acties en maatregelen geformuleerd. Dit is gekoppeld aan de 

uitkomsten van de enquête. 

3. Directeur heeft de uitkomst/analyse besproken in de programmaraad3 (25 september 2018) 

4. Directeur bespreekt de uitkomst en maatregelen met bestuur, inclusief reactie 

programmaraad (1 oktober 2018) 

5. Directeur verzorgt communicatie/terugkoppeling naar scholen medio oktober 2018. 

Volgende evaluatie is gepland in april/mei 2019. Aan de hand van de ontwikkelingen datagestuurd 

werken wordt er vooraf een prestatienorm bepaald, bv. in hoeverre dragen de bijeenkomsten bij aan 

het overdragen van kennis en expertise?  In 2019 wil het SWV dat 90% van de directeuren en IB-ers 

van mening is dat de bijeenkomsten bijdragen aan kennis- en expertise-overdracht. 

Analyse Enquête 

 

 

                                                           
1 Zie besluit Ontwerp en Inrichting. 
2 Extra Ondersteuning, arrangementen en diagnostiek bij hulpvragen die de basisondersteuning overschrijden. 
3 Reactie/opmerkingen programmaraad zijn verwerkt in document. 

Aantal 
reacties 

Volledig ingevuld  Aantal scholen  Gem. tijdsduur Aantal 
toelichtingen 

55 48 52 10 min.  298 
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Wat opvalt is het hoge aantal respondenten, waardoor de uitkomst als representatief kan worden 

beschouwd. Vanuit 52 scholen (van de 56) zijn reacties ontvangen. Uit de gemiddelde tijdsduur blijkt 

dat de enquête weinig (extra) tijd heeft gevraagd van de respondenten. Het aantal toelichtingen is 

hoog en geeft veel waardevolle informatie voor de organisatie. 

 

Netwerkbijeenkomsten (vraag 1 tot en met 5) 

Er worden drie IB-netwerken per schooljaar georganiseerd aan de hand van een jaarthema.  

Daarnaast zijn er drie facultatieve bijeenkomsten voor IB-ers, coördinatoren, leerkrachten aan de 

hand van een specifiek thema, bv. communicatie met `lastige’ ouders. Twee bijeenkomsten voor 

directeuren en IB-ers met de keten- en netwerkpartners. Locatie is afwisselend in Dronten of 

Lelystad. Bijenkomsten worden gepland op dinsdag of donderdag. 

Er is geen aanleiding om deze opzet te veranderen, tevredenheid is voldoende/goed. 

Afstemming over de inhoud vindt plaats met een afvaardiging vanuit de schoolbesturen, hiermee 

kunnen dubbelingen worden voorkomen en behoeften breed worden afgestemd. Vanuit de 

programmaraad is geadviseerd om de directie/Ib overleggen ook voor te bereiden met een 

afvaardiging directeuren vanuit de schoolbesturen. Dit advies neem ik als directeur over. 

Aandachtspunt vanuit de bureauorganisatie (begeleiders Passend Onderwijs) is dat de functionaliteit 

m.b.t.  kennis/informatieoverdracht nog specifieker een aandachtspunt is bij de uitvoering en opzet 

van de presentatie. We hebben namelijk geconstateerd dat de informatie die wordt verstrekt incl. de 

bijbehorende presentatie door weinig directeuren en Ib-ers wordt gebruikt in hun eigen organisatie. 

 

Bereikbaarheid Begeleider Passend Onderwijs  
 (vraag 6,7 en 16) 
 
Er is voldoende tevredenheid over de bereikbaarheid van de begeleider Passend Onderwijs. Uit de 

reacties blijkt dat m.b.t. rol/taak er soms vragen zijn. Tijdens de interne bespreking van de evaluatie 

blijkt dat de begeleiders  steeds vaker worden geconfronteerd met casuïstiek vraagstukken van een 

kind/groep/ouders. Bij de inrichting van de organisatie is er vanuit gegaan dat dit door het 

ondersteuningsteam van de school zou worden opgepakt, waardoor een begeleider Passend 

Onderwijs alleen betrokken is op casuïstiek in een doorleiding van de hulpvraag op het niveau van EO 

bij het SWV (match van vraag en aanbod). De programmaraad geeft aan dat deels door de transitie 

jeugdhulp voor een grote groep professionals de routes en rollen onduidelijk zijn. Programmaraad 

geeft aan dat de problematiek in de scholen zwaarder en complexer wordt.  Programmaraad 

adviseert om m.b.t. rol/taak begeleider Passend Onderwijs de behoefte vanuit de scholen om naast 

systemische vragen ook vragen m.b.t. casuïstiek en consultatie te kunnen blijven stellen. Directeur 

neemt dit mee in de uitwerking  van een strategische kwestie in het Ondersteuningsplan. 

 

 

Proces Toelaatbaarheidsverklaring (vraag 8) 



   

3 
Versie 0.4 bestuursvergadering 1 oktober 2018 

Opvallend is de discrepantie in beleving en werkelijke duur. De gemiddelde doorlooptijd was in 

2017/2018 tot medio juni 4 werkdagen (in juni/juli 2018 12 werkdagen) op basis van 180 aanvragen. 

Bij navraag blijkt dat scholen onvoldoende de voortgang binnen digidoor volgen en daarom aangeven 

dat ze het proces langer beleven dan werkelijk na ontvangst bij het SWV wordt afgehandeld. 

De waardering voor `versnelling’ door het SWV in urgente kwesties is voldoende. Binnen de 

organisatie is geconstateerd dat het aantal urgente aanvragen toeneemt. Bij een inhoudelijke 

analyse (gepland in februari 2019) over het proces TLV wordt dit aspect meegenomen. 

Proces Extra ondersteuning (vragen 9 tot en met 13) 

Bij het SWV is op basis van 1 % van het aantal kinderen (oude lgf norm) Extra ondersteuning 

ingericht. Extra Ondersteuning is ingericht met specialisten die in dienst zijn van het SWV, worden 

ingekocht gezien hun specifieke deskundigheid bv bij De Kleine Prins en tijdelijke overeenkomsten op 

basis van aantal/aard hulpvragen. Bij de inrichting is uitgegaan van ongeveer 110/120 aanvragen. In 

2017/2018 zijn er 268 hulpvragen gearrangeerd door de specialisten. Uit de evaluatie van de 

individuele specialisten blijkt dat scholen en ouders tevreden zijn over de kwaliteit van de 

ondersteuning, maar dat er vaak zorgen zijn/blijven door de school/ouders of het op de lange termijn 

voldoende effect heeft. Opvallend blijft de behoefte aan kindondersteuning terwijl voldoende 

onderzoeken en kennis onderbouwen dat dit niet effectief is. 

Wat opvalt is de discrepantie in de behoefte aan meer en intensiever terwijl het SWV is ingericht op 

het niveau van EO en verwacht dat de ondersteuning korter en meer en eerder kan worden ingebed 

in de schoolorganisatie. Bovendien zijn een aantal hulpvragen ondersteund/gearrangeerd die op het 

niveau van de basisondersteuning zijn. De beeldvorming m.b.t. wachtlijsten is niet conform de 

werkelijkheid. Voor hulpvragen m.b.t. onderzoek/advies en consultatie  zijn die nagenoeg conform 

de standaard opgepakt en gestart. Voor hulpvragen voor arrangementen is er een beperkte 

wachtlijst geweest die is opgelost door extra inzet in te plannen. 

Tijdens de bespreking in de programmaraad is dit onderdeel van de dienstverlening aan de orde 

geweest m.b.t. verwachtingen en gewenste ontwikkeling. Algemene conclusie was dat de praktijk 

veel weerbarstiger is dan de gewenste beleidsuitgangspunten. Programmaraad adviseert om in de 

uitvoering van arrangementen innovatief en flexibel te zijn gezien de  omvang van 

ondersteuningsbehoeften van scholen/kinderen/ouders. Directeur neemt dilemma,  1. Inzet Extra 

ondersteuning en basisondersteuning, 2. Inzet op kindondersteuning en/of ondersteuning leerkracht, 

mee in de uitwerking van een strategische kwestie OP. 

 

Overige onderwerpen 

Strippenkaart (vraag 14 en 15)  

Om de strippenkaart-methodiek naar tevredenheid te laten functioneren, is het belangrijk 

transparantie te vergroten door de informatie voor scholen en schoolbesturen elk moment 

inzichtelijk te hebben. Binnen het bestuur is tijdens de denksessie de systematiek aan de orde 

geweest en heeft het bestuur aangegeven een andere verdeling en systematiek te willen 

onderzoeken. De programmaraad onderschrijft de behoefte aan een ander model maar vindt het van 

belang dat capaciteit beschikbaar is, maar ook `eerlijk’ wordt verdeeld. 
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Digidoor (vraag 17 en 18)  

De ervaringen van het instrument digidoor zijn wisselend. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 

praktische knelpunten, problemen bij DOD inlezen, ontbreken van mogelijkheid toevoegen zienswijze 

ouders, anderzijds merken we door vragen bij de helpdesk dat gebruikers hun wachtwoord kwijt zijn, 

liever geen systeem willen etc. Inmiddels is er een fors aantal aanpassingen/verbeteringen 

uitgevoerd. Functionaliteit is hiermee verbeterd, mogelijkheid voor doorgeven TLV-dossier naar 

scholen voor SBO en SO, aanvraagformulieren EO en TLV zijn aangepast en verwerkt in de nieuwe 

opzet, doorgeven dyslexiedossiers naar zorgaanbieders kan voor de scholen (bijna) beveiligd 

doorgegeven worden via digidoor. In het kader van de invoering AVG en gezien de omvang van 

aanvragen is het cruciaal voor de bureaurorganisatie  om te zorgen dat scholen via ons beveiligde 

loket aanleveren, zodat er geen extra bureaucratische last is voor de organisatie binnen het SWV. Dat 

argument geldt ook voor de scholen, digidoor moet een geringe bureaucratische last zijn om vanuit 

hun eigen (leerling)dossier en documentatie op een makkelijke, eenvoudige en beveiligde wijze een 

dossier te kunnen versturen. 

Website (vraag 19 en 20)  

De website als enige communicatiekanaal volstaat niet. Communicatie via mail blijft noodzakelijk 

m.b.t. netwerkbijeenkomsten etc. De verbeterpunten m.b.t. het terugvinden van documenten en 

ppt, link agenda en outlook worden uitgevoerd en zijn per 1 januari 2019 afgerond. 

 

Wat gaat de bureauorganisatie nu anders doen (of heeft ze al gedaan) met deze 

informatie? (op hoofdlijn) 

- Begeleiders Passend Onderwijs bereiden/faciliteren de netwerkbijeenkomsten met 

inachtneming van de overdrachtsmogelijkheden van kennis en informatie voor 

directeuren/IB-ers naar hun team/organisatie. Zij handelen daarop proactief tijdens de 

voorbereiding, uitvoering en terugkoppeling in hun contacten met de scholen. 

Vanzelfsprekend in nauwe afstemming met directeuren en IB-ers. 

- Directeur onderzoekt/bespreekt de mogelijkheden om de directie en 

stadsdeelbijeenkomsten met directeuren voor te bereiden. 

- Directeur verduidelijkt functie/rol van begeleiders Passend Onderwijs. De directeur gaat 

hierbij uit van een sterke ondersteuningsstructuur op de school waardoor o.a.  intensieve 

inzet op hulpvragen m.b.t. casuïstiek niet noodzakelijk is. Directeur betrekt hierbij 

begeleiders Passend Onderwijs en programmaraad. 

- Directeur onderzoekt/bespreekt proces TLV. Planning voorjaar 2019. 

- Specialisten Passend Onderwijs gaan innovatiever en flexibel ondersteunen op hulpvragen. 

Focus blijft leerkracht. Specialisten zijn transparant over de omvang van hun inzet.  

- Directeur onderzoekt/bespreekt het effect van extra ondersteuning in relatie tot het 

voorkomen van een verwijzing. Planning voorjaar 2019. 

- Verdeelmodel voor de beschikbare capaciteit van (nu strippenkaart) wordt herzien. Directeur 

betrekt de programmaraad hierbij om met een overwogen advies te komen.  

- Digidoor en website worden/zijn op onderdelen functioneler gemaakt en worden nog verder 

verbeterd. 
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- De enquête over de dienstverlening van het SWV wordt herhaald in 2019, vooraf wordt 

daarbij de norm afgesproken. 

Wat gaat de bureauorganisatie (op korte termijn) niet anders doen? 

- Frequentie en opzet netwerkbijeenkomsten wordt niet gewijzigd. 

- Positie van begeleiders Passend Onderwijs als frontoffice blijft. 

- Inzet specialisten voor Extra ondersteuning blijft. 

- Digidoor als veilig communicatiekanaal, school, schoolbestuur, SWV m.b.t. overdragen 

dossiers en aanvragen. 

- Website als HET communicatiemiddel. 

 

 

Steller: M. van Amerongen-Romeijn 

 

 

 

 

 

 

 


