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INLEIDING

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van passend 

onderwijs is de kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking op het niveau 

van het samenwerkingsverband. Om het gesprek over passend onderwijs 

op bestuursniveau te voeren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs de 

zelfevaluatietool Scan bestuurlijke samenwerking ontwikkeld. De resultaten van 

deze scan zijn goed te gebruiken voor het interne gesprek over de bestuurlijke 

samenwerking, maar ook als startpunt bij een bestuurlijk visitatietraject of in 

aanloop naar een nieuw ondersteuningsplan.

De Scan bestuurlijke samenwerking:

•  is geschikt voor het management, bestuur, deelnemende besturen en het 

intern toezicht van het samenwerkingsverband;

•  geeft input om het gesprek over de kwaliteit van de processen en 

samenwerking binnen samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet 

onderwijs te ondersteunen;

•  geeft inzicht in periodieke ontwikkelingen;

•  levert opbrengsten die te gebruiken zijn voor een visitatietraject of in aanloop 

naar een nieuw ondersteuningsplan. 

Volgens de Wet passend onderwijs dienen alle leerlingen een plek te 

krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit 

heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs houdt rekening met de 

mogelijkheden en beperkingen van het kind en zorgt ervoor dat elk kind het 

beste uit zichzelf haalt. 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken:

• dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;

• dat kinderen naar een reguliere school gaan als dat kan;

•  dat kinderen naar het speciaal onderwijs gaan als ze intensieve 

begeleiding nodig hebben;

• dat scholen leerlingen ondersteuning op maat geven;

•  dat niet de beperkingen, maar de mogelijkheden en de 

onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn;

• dat kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
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1. INHOUD VAN DE SCAN 

De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat 

input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen en 

intern toezicht van het samenwerkingsverband om het gesprek met elkaar 

te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen 

samenwerkingsverbanden. De eerste editie van de scan is opgeleverd in de zomer 

van 2020. Gezien de recente ontwikkelingen die elkaar momenteel rap opvolgen is 

de scan in september 2021 geactualiseerd aan de hand van drie ontwikkelingen: 

1) het nieuwe Inspectiekader van augustus 2021 2) de verbeteragenda passend 

onderwijs uit november 2020 en 3) de wetgeving dat momenteel in consultatie is. 

De scan bestaat uit acht domeinen, welke beschreven staan in bijlage 1:

1.  Dekkend netwerk van voorzieningen

2.  Regionale samenwerking

3.  Advisering, beoordeling en toelaatbaarheid

4.  Visie, ambities en doelen

5.  Uitvoering

6.  Kwaliteitscultuur

7.  Evaluatie, verantwoording en dialoog

8.  Ouders (en leerlingen)

Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om domeinen aan of uit te zetten 

en hoeft niet alle vragen te beantwoorden. 

2. DE SCAN UITVOEREN

Bepaal wie deel gaat nemen aan de scan

De scan is in te vullen door:

• Directie en bestuur van het samenwerkingsverband (bestuurlijke functie)

•  De deelnemende schoolbesturen aan het samenwerkingsverband 

(eigenaarsfunctie)

•  De intern toezichthouders van het samenwerkingsverband (toezichthoudende 

functie)

• Leden van de OPR en MR (medezeggenschapsfunctie).

Het kan voorkomen dat deze rollen overlappen. Een schoolbestuurder kan 

bijvoorbeeld zowel een bestuurlijke als een eigenaarsfunctie vervullen; een 

bestuurder kan in sommige gevallen ook een toezichthoudende rol hebben. Bij het 

invullen van de scan is het van belang om van tevoren een keuze te maken uit één 

van de vier gegeven functies en te antwoorden vanuit dat perspectief.
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Voer vooraf een gesprek

Voer voordat de scan wordt afgenomen een gesprek met elkaar over het waarom 

en het hoe. Als er vooraf transparant en duidelijk over de scan en het nut ervan 

wordt gecommuniceerd, zal de bereidheid om eraan mee te werken toenemen. 

Maak vooraf ook duidelijk op welke wijze de respondenten worden betrokken 

bij en geïnformeerd over de uitkomsten van de scan en de verdere uitwerking 

hiervan binnen de organisatie.

•  Bespreek met elkaar wat het doel is van de scan en de reden voor het 

uitvoeren van de scan. 

•  Bespreek ook waarvoor en op welke de uitkomsten worden gebruikt.

Sta stil bij de terminologie/ respondenten 

Bespreek wat er onder de in de scan gebruikte termen/begrippen wordt verstaan. 

Bijvoorbeeld:

•  Wat verstaan we onder passend onderwijs en de ondersteuningsvoorzieningen?

•  Is men bekend met de Code Goed Bestuur?

•  Is men bekend met de wet- en regelgeving rond de basisondersteuning?

3. VOER DE SCAN UIT

Zie voor de technische handleiding bijlage 2.

4. BESPREEK DE RESULTATEN

De resultaten van de scan geven een uitvoerig beeld van de manier waarop de 

samenwerking binnen het samenwerkingsverband door de deelnemers wordt 

ervaren. Daarbij komen meer feitelijke en formele aspecten aan de orde (‘doen we 

de goede dingen, bereiken we de doelen die we gesteld hebben’) als ook de meer 

informele (‘vertrouwen we elkaar, levert iedereen een goede bijdrage’). 

De resultaten geven mogelijk taal en handvatten om de kwaliteit van 

samenwerking ter sprake te brengen, te begrijpen en te verbeteren. Daarbij is het 

zaak om uit de waaier van resultaten die onderwerpen te halen die uitnodigen tot 

het goede gesprek onder deelnemers. Dat hoeven niet per se problemen te zijn 

die verholpen moeten worden. Het kan juist heel verfrissend zijn om aspecten van 

de samenwerking te benoemen die kennelijk door iedereen worden gewaardeerd. 
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Bespreek bijvoorbeeld de volgende vragen:

•  Wat valt op als we naar de uitslag kijken?

•  In hoeverre slagen wij er in vorm te geven aan onze maatschappelijke 

opdracht?

•  In hoeverre slagen wij erin om te voldoen aan de belangrijkste doelstellingen 

van passend onderwijs?

•  Wat betekent de uitslag voor onze visie op passend onderwijs?

•  Wat is de kern van onze visie en is deze verbonden aan de onderwijsvisie van 

onze scholen?

•  Wat gaat goed volgens de scan?

•  Hoe komt het dat we hier goed in zijn?

•  Wat kan beter volgens de scan?

•  Hoe komt het dat we daar minder goed in zijn?

•  Wat willen we verbeteren en wat hebben we hiervoor nodig?

• Wie gaan we hierbij betrekken?

• Welke prioriteiten stellen we?

• Op welke termijn willen we dit realiseren?

• Hoe gaan we het monitoren?

Om de goede onderwerpen te kiezen noemen we vier werkwijzen:

1. Selecteer domeinen of hoofdstukken 

  Bespreek die domeinen die voor de ontwikkeling van het 

samenwerkingsverband interessant zijn. Selecteer twee of drie domeinen en 

wissel in het gesprek eerst de algemene indruk uit. Probeer vervolgens om de 

(patronen) in de antwoorden te begrijpen. En bespreek ten slotte wat u moet 

doen om de positieve aspecten te versterken, te borgen en om negatieve 

aspecten te voorkomen of te verbeteren. Richt het gesprek zo in dat u per 

domein maximaal drie actiepunten formuleert. 

2. Selecteer opvallende resultaten

  De scan biedt de mogelijkheid om de items te selecteren waarop de 

antwoorden het meest positief, negatief, eensgezind of uiteenlopend zijn. 

Selecteer de items uit deze lijsten die voor het samenwerkingsverband het 

meest interessant zijn. Richt het gesprek vooral op het beter begrijpen van de 

patronen in de antwoorden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om verschillende 

inzichten en ervaringen ter sprake te brengen. Dat maakt het beter mogelijk 

om conclusies te trekken. Als het gesprek meteen gaat over de oplossingen, is 

er (onderhuids) ook snel een oordeel over wie schuld of geen schuld, gelijk of 

ongelijk heeft. 

3. Belicht beleidsmatige thema’s 

  Het samenwerkingsverband heeft zonder twijfel een strategische agenda. 

Zaken als het vervullen van zorgplicht, voorkomen van thuiszitters, 

organiseren van een dekkend netwerk of streven naar inclusiviteit vragen om 

een voortdurende gezamenlijke inspanning. 
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  Kies één of twee thema’s die in het ontwikkeling van het gezamenlijke beleid 

van het samenwerkingsverband actueel zijn. Kies uit de resultaten van de 

scan een aantal items die substantieel bijdragen aan de kans op succesvolle 

aanpak en resultaten op die thema’s. En kies ook items die een succesvolle en 

resultaatgerichte aanpak duidelijk in de weg staan. Bespreek hoe de positieve 

items zo goed mogelijk benut kunnen worden en de negatieve items zo min 

mogelijk in de weg staan. 

4. Voer de SWOT-analyse uit

  Een handig hulpmiddel om tijdens dit overleg in te zetten is de SWOT-analyse 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Deze uitgebreide analyse 

brengt de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van passend 

onderwijs op bestuurlijk niveau in kaart. De SWOT-analyse is een goed middel 

om per domein de huidige situatie te beoordelen en op basis daarvan te 

bepalen wat er moet gebeuren op korte en lange termijn. Print hiervoor de 

afbeelding van de SWOT-analyse uit bijlage 3 uit.

 •   Bij ‘Sterke punten’ komen de elementen uit het betreffende domein die 

goed gaan. 

 •   Bij ‘Zwakke punten’ komen de tekortkomingen die er binnen dit domein zijn.

 •   Bij ‘Kansen’ komen de punten die binnen dit domein kunnen worden 

versterkt.

 •   Bij ‘Bedreigingen’ komen de risico’s die er zijn binnen dit domein.

  De uitkomsten van de SWOT-analyse zijn te gebruiken als input voor een 

werkplan met concrete acties en een tijdsplanning. Wie gaat wat wanneer 

uitvoeren? Het eindresultaat is een overzichtelijk werkdocument waarin alle 

actiepunten voor het komende jaar zijn uitgewerkt. 
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BIJLAGE 1. DOMEINEN EN VRAGEN

Domein 1. Dekkend netwerk van voorzieningen

Domein 2. Regionale samenwerking

Vraag Herkomst

Het samenwerkingsverband realiseert een  

samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de 

scholen.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband 

die extra ondersteuning nodig hebben is een 

passende onderwijsplek beschikbaar.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het samenwerkingsverband zorgt voor uitbreiding 

van het aanbod als blijkt dat er verzuim ontstaat 

als gevolg van het ontbreken van een zo passend 

mogelijke plaats voor een leerling.

Verbeteraanpak 

Wetsvoorstel doorbraakaanpak

Het samenwerkingsverband heeft afspraken met 

scholen voor cluster 1 en 2 over wanneer hun 

ondersteuningsplicht voor extra ondersteuning 

ingaat.

Verbeteraanpak

Binnen het samenwerkingsverband zijn geen 

leerlingen zonder vrijstelling die langer dan drie 

maanden thuiszitten.

Wetsvoorstel doorbraakaanpak

Vraag Herkomst

Het samenwerkingsverband, de gemeente(n) en 

de ketenpartners hebben een gedeelde visie op de 

relatie tussen (extra) ondersteuning en jeugdhulp.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het samenwerkingsverband en de gemeente(n) 

hebben heldere afspraken over de aansluiting tussen 

onderwijs en jeugdhulp.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

De afspraken leiden tot passende 

onderwijs(jeugdzorg)arrangementen.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het samenwerkingsverband onderhoudt effectieve 

relaties met alle relevante ketenpartners.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

De doorbraakaanpak van het samenwerkingsverband 

en de gemeente bevat een heldere beschrijving 

van de verschillende stappen van de regionale 

escalatieladder.

Verbeteraanpak 

Wetsvoorstel doorbraakaanpak

De doorbraakaanpak van het samenwerkingsverband 

en de gemeente bevat een heldere procedure die 

gevolgd wordt bij het vastlopen van het overleg 

(doorzettingsmacht).

Verbeteraanpak 

Wetsvoorstel doorbraakaanpak

Het samenwerkingsverband heeft met het 

samenwerkingsverband dat (deels) samenvalt met 

de eigen regio afspraken gemaakt over overgang van 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van het 

primair naar het voortgezet onderwijs.

Verbeteraanpak
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Domein 3. Advisering, beoordeling en toelaatbaarheid

Domein 4. Visie, ambities en doelen

Vraag Herkomst

Het samenwerkingsverband adviseert 

schoolbesturen desgevraagd over de 

ondersteuningsbehoefte van aangemelde of 

ingeschreven leerlingen.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het samenwerkingsverband handelt aanvragen voor 

toelaatbaarheidsverklaringen binnen een redelijke 

termijn af.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een 

zorgvuldige procedure voor de afhandeling van 

toelaatbaarheidsverklaringen.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

De geldigheidsduur van toelaatbaarheidsverklaringen 

wordt afgestemd op de (bij afgeven bekende) periode 

waarvoor leerlingen zijn aangewezen op extra 

ondersteuning.

Verbeteraanpak

Vraag Herkomst

Het bestuur van het samenwerkingsverband en de 

deelnemende schoolbesturen hebben een gedeelde 

visie op passend onderwijs.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

De visie van het samenwerkingsverband maakt 

duidelijk welke (extra) ondersteuning teamleden van 

de scholen geacht worden te verzorgen.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

De visie van het samenwerkingsverband maakt 

duidelijk welke (extra) ondersteuning (ouders van) 

leerlingen mogen verwachten.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

De visie van het samenwerkingsverband is gericht op 

inclusiever onderwijs.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

De visie van het samenwerkingsverband is vertaald 

naar concrete doelen.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Er is bij betrokkenen op alle niveaus draagvlak voor 

de visie van het samenwerkingsverband.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Het samenwerkingsverband zorgt voor een duidelijke 

relatie tussen de beoogde doelen en de inzet van 

financiële middelen.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Verbeteraanpak
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Domein 5. Uitvoering

Domein 6. Kwaliteitscultuur 

Vraag Herkomst

De organisatievorm van het samenwerkingsverband 

sluit aan bij de gedeelde visie op passend onderwijs.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Het bestuur van het samenwerkingsverband 

stuurt op het behalen van de doelen uit het 

ondersteuningsplan.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het bestuur van het samenwerkingverband bewaakt 

de uitvoering van beleid conform gemaakte 

afspraken.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

De deelnemende schoolbesturen werken 

aantoonbaar aan het realiseren van de doelen uit het 

ondersteuningsplan.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Eventuele financiële reserves worden ingezet voor de 

verbetering van passend onderwijs.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Vraag Herkomst

Het bestuur van het samenwerkingsverband 

functioneert transparant en integer.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Alle betrokkenen zijn bereid om met elkaar samen 

te werken.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Alle betrokkenen zijn bereid om van elkaar te leren. Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Alle betrokkenen streven vanuit hun eigen rol naar 

realisatie van de gezamenlijke doelen.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

De deelnemende schoolbesturen zijn bereid elkaar te 

helpen, waar nodig.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Alle betrokkenen spreken elkaar aan op het nakomen 

van afspraken.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs
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Domein 7. Evaluatie, verantwoording en dialoog

Domein 8. Ouders (en leerlingen)

Vraag Herkomst

Het samenwerkingsverband evalueert systematisch 

de mate waarin de doelen worden bereikt.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Bij de evaluatie haalt het samenwerkingsverband 

actief informatie op bij betrokkenen (intern en 

extern).

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Uitkomsten van evaluaties leiden daar waar nodig tot 

bijstelling van beleid.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Uitkomsten van evaluaties leiden daar waar nodig tot 

verbetering van de uitvoering.

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Deelnemende schoolbesturen leggen verantwoording 

af over de resultaten die zij met de middelen voor 

passend onderwijs hebben bereikt.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Het bestuur van het samenwerkingsverband 

verantwoordt zich op een voor alle betrokkenen 

toegankelijke wijze over de mate waarin de doelen 

bereikt zijn.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s

Het bestuur van het samenwerkingsverband voert 

een dialoog met betrokkenen (in- en extern).

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en swv’s 

Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs

Bij de samenstelling van het intern toezichtsorgaan 

streven de besturen naar zoveel mogelijk leden die 

onafhankelijk zijn van de schoolbesturen.

Verbeteraanpak

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat in het 

intern toezichtsorgaan verschillende expertises 

vertegenwoordigd zijn.

Verbeteraanpak

Vraag Herkomst

Ouders hebben eenvoudig toegang tot alle relevante 

informatie van het samenwerkingsverband over 

onderwijs en ondersteuning.

Op basis van gesprekken met schoolbesturen en 

swv’s

Het samenwerkingsverband betrekt ouders bij het 

evalueren van de informatievoorziening aan ouders.

Verbeteraanpak

Uitkomsten van evaluaties leiden daar waar nodig tot 

bijstelling van de informatievoorziening.

Verbeteraanpak

Het samenwerkingsverband heeft een duidelijke 

procedure, zodat ouders weten waar ze terecht 

kunnen met klachten.

Verbeteraanpak

De zienswijze van ouders op de aanvraag voor een 

toelaatbaarheidsverklaring wordt meegenomen bij 

de beoordeling van deze aanvraag.

Verbeteraanpak
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BIJLAGE 2. TECHNISCHE HANDLEIDING

Deze technische handleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel leest u 

hoe u als deelnemer de scan kan invullen. Vervolgens staat beschreven hoe u als 

scaninitiator een scan onder uw collega’s kunt uitzetten.

DEELNEMER

Hoe vul ik de scan in?

•  Ga naar https://scanpassendonderwijs.nl/bestuurlijkesamenwerking 

•  Op deze webpagina kunt u:

 • een account aanmaken en uw collega’s uitnodigen.

 • inloggen wanneer u een uitnodiging met een code heeft ontvangen.

 • een demo scan invullen. 

Demo scan

De demo scan geeft u een indruk van de vragen die er worden gesteld. Deze 

demo scan maakt geen deel uit van een groter geheel in tegenstelling tot de 

scan, waarbij de resultaten worden gebundeld. Het invullen van deze scan doet u 

als volgt:

•  Klik op de button ‘Start demo scan’. 

•  Vervolgens komt u na een introductie direct bij de stellingen van het eerste 

domein ‘Dekkend netwerk van voorzieningen’. 

•  Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u vindt dat uw 

samenwerkingsverband hieraan voldoet. Hierbij hanteren we de volgende 

antwoord categorieën: 

 1. Dat is helemaal niet zo

 2. Dat is overwegend niet zo

 3. Dat is deels niet, deels wel zo

 4. Dat is overwegend wel zo

 5.  Dat is helemaal zo

 0.  Weet niet

•  Als u alle stellingen hebt ingevuld, klikt u op de button ‘Volgende’ om naar het 

volgende domein te gaan.

•  Rechtsboven op de pagina’s kunt u uw voortgang volgen.

• Aan het eind van de scan komt u bij de resultatenpagina.
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Scan bestuurlijke samenwerking

•  Via een uitnodiging per e-mail vindt u een persoonlijke link waarmee u de scan 

kunt invullen.

•  Zodra u op de link klikt, komt u direct bij de stellingen van het eerste domein 

‘Dekkend netwerk van voorzieningen’.

•  Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u vindt dat uw 

samenwerkingsverband hieraan voldoet. Hierbij hanteren we de volgende 

antwoord categorieën: 

 1. Dat is helemaal niet zo

 2. Dat is overwegend niet zo

 3. Dat is deels niet, deels wel zo

 4. Dat is overwegend wel zo

 5.  Dat is helemaal zo

 0.  Weet niet

•  Als u alle stellingen hebt ingevuld, klikt u op de button ‘Volgende’ om naar het 

volgende domein te gaan.

• Op alle scanpagina’s ziet u rechtsboven de voortgang van de scan. 

•  Later verder? Dat is mogelijk. Op iedere pagina in de scan bestaat de 

mogelijkheid om de link te kopiëren of naar uzelf te e-mailen, zodat u later de 

scan kunt afronden.
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Wat kan ik met de resultaten?

Nadat u alle stellingen hebt ingevuld, komt u op de resultatenpagina. Hier kunt 

u uw resultaten bewaren, printen of e-mailen. Ook vindt u hier een overzicht 

van uw scan. De scan koppelt de uitkomsten op twee manieren terug. Per 

stelling en in een top 5, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 5 puntschaal van 

antwoordmogelijkheden. Hieronder lichten we deze terugkoppeling toe. 

Top 5

De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd in een top 5. Het systeem 

berekent zelf welke stellingen de grootste of laagste spreiding hebben. De 

stellingen waar de respondenten het meest eensgezind over denken worden 

weergegeven in de top 5 ‘laagste spreiding’ en de stellingen waar de opvattingen 

het meest van uit elkaar liggen worden weergegeven in de top 5 ‘grootste 

spreiding’.

De score is minimaal 0.00 en maximaal 2.00. Bij een spreiding van 0.00 heeft 

iedereen hetzelfde ingevuld. Bij een spreiding van 2.00 zitten de deelnemers 

maximaal van elkaar af. Dan heeft de helft ‘helemaal mee eens’ ingevuld en de 

andere helft ‘helemaal niet mee eens.’
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Terugkoppeling per stelling

Naast de top 5 wordt er een terugkoppeling per stelling gegeven. Deze richt zich 

ook op de spreiding van antwoorden binnen het team. Door naar de spreiding 

binnen het team te kijken, geeft dat inzicht hoe veel of weinig variatie er tussen 

de verschillende teamleden zit. Op deze manier kunt u ook per stelling kijken naar 

opvallende resultaten. In de kleurenbalk komen alle gegeven antwoorden terug. 

Als er een kleur ontbreekt, betekent dit dat dit antwoord niet gegeven is.
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SCANINITIATOR

Hoe maak ik een account aan?

•  U kunt zich aanmelden voor een scan door op de homepage uw gegevens in te 

vullen onder de knop ‘Account maken’. 

•  U komt vervolgens op de pagina ‘Aanmelden voor scan’ waar u uw gegevens 

kunt invullen. Alle velden dienen worden ingevuld voor u uw aanmelding 

compleet kunt maken.

•  Nadat u alle gegevens hebt ingevuld bent u direct ingelogd en kunt u 

beginnen met het aanmaken van uw eerste scan. 

•  Wanneer u een volgende keer de scan bestuurlijke samenwerking bezoekt 

kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord in het invoerveld in de 

linkerbalk.
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Hoe maak ik een scan(groep) aan?

Nadat u ingelogd bent, kunt u via de link in het linkermenu ‘Bekijk scangroepen’ 

en vervolgens te klikken op ‘Start nieuw scan’ een scan aanmaken. Hiervoor dient 

u drie stappen te doorlopen:

1.  Scaninstellingen invullen: alle velden dienen worden ingevuld voor u door 

kunt gaan. Geef een naam aan de scan zodat deze herkenbaar is, bijvoorbeeld 

maand, jaartal en naam school of samenwerkingsverband. Een scan is 

onderdeel van een scangroep. Zo kunt u de scan die u heeft georganiseerd 

onder dezelfde groep mensen groeperen en eenvoudiger vergelijken. Voor het 

aanmaken van een scangroep moet een naam, type en vragenlijst ingevuld 

worden. 
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2.  In de volgende stap vindt u een samenvatting van de door u gemaakte scan en 

kunt u deze bevestigen.

3.  In de volgende stap heeft u de mogelijkheid om deelnemers uit te nodigen. 

In het veld kunt u meerdere e-mailadressen invullen, op elke regel één 

e-mailadres. U heeft de mogelijkheid om een persoonlijke tekst mee te 

sturen bij de uitnodiging. Indien u hier geen gebruik van maakt ontvangt de 

deelnemer een algemene tekst.
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Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van de scan?

•  Nadat u bent ingelogd vindt u een overzicht met de door u aangemaakte 

scangroepen en scans. 

•  Door bij de scan op ‘bewerk’ te klikken vindt u een overzicht met de door u 

uitgenodigde deelnemers en de status per deelnemer. 

•  De resultaten van de scan kunt u pas bekijken zodra de scan is gesloten. Dit 

kunt u doen door op deze pagina de status op ‘gesloten’ te zetten. Wanneer de 

scan gesloten is, kunnen de deelnemers niet meer deelnemen aan de scan. 

•  Wanneer de scan is gesloten klikt u in het overzicht van de scangroepen en 

scans op ‘bekijk resultaten’ klikken. 

Hoe verstuur ik een herinnering?

•  Nadat u bent ingelogd vindt u een overzicht met de door u aangemaakte 

scangroepen en scans. Door bij de scan op ‘bewerk’ te klikken vindt u een 

overzicht met de door u uitgenodigde deelnemers en de status per deelnemer.

•  Bij de lijst met deelnemers vindt u per deelnemer een knop ‘Verstuur 

uitnodiging’. Nadat u op deze knop heeft gedrukt ontvangt de betreffende 

deelnemer de uitnodiging nogmaals.

Wat kan ik met de resultaten?

•  Zodra u de scan heeft gesloten, kunt u per functie de resultaten bekijken. Het 

volledige overzicht van de scan is beschikbaar op het moment dat de scan is 

gesloten.

•  U kunt de resultaten van een scan bekijken nadat u ingelogd bent. Klik 

hiervoor op de link in het linkermenu ‘Bekijk scangroepen’. 

•  Hier is een overzicht te vinden van de scangroepen die u heeft aangemaakt. 

Door op de desbetreffende scangroepen te klikken, komt u op een 

overzichtspagina. Hier worden alle scans die u hebt aangemaakt voor een 

scangroep weergegeven.

•  Door op de button ‘Bekijk resultaten’ te klikken, komt u bij een schematische 

weergave van een scan.

•  De scan koppelt de uitkomsten op twee manieren terug. Per stelling en 

in een top 5. Waarbij gebruik gemaakt wordt van een 5 puntschaal van 

antwoordmogelijkheden. Alleen de scaninitiator kan dit zien. Hieronder lichten 

we deze terugkoppeling toe.
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Top 5

De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd in een top 5. Het systeem 

berekent zelf welke stellingen de grootste of laagste spreiding hebben. De 

stellingen waar de respondenten het meest eensgezind over denken worden 

weergegeven in de top 5 ‘laagste spreiding’ en de stellingen waar de opvattingen 

het meest van uit elkaar liggen worden weergegeven in de top 5 ‘grootste 

spreiding’.

De score is minimaal 0.00 en maximaal 2.00. Bij een spreiding van 0.00 heeft 

iedereen hetzelfde ingevuld. Bij een spreiding van 2.00 zitten de deelnemers 

maximaal van elkaar af. Dan heeft de helft ‘helemaal mee eens’ ingevuld en de 

andere helft ‘helemaal niet mee eens.’
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Terugkoppeling per stelling

Naast de top 5 wordt er een terugkoppeling per stelling gegeven. Deze richt zich 

ook op de spreiding van antwoorden binnen het team. Door naar de spreiding 

binnen het team te kijken, geeft dat inzicht hoe veel of weinig variatie er tussen 

de verschillende teamleden zit. Op deze manier kunt u ook per stelling kijken naar 

opvallende resultaten. In de kleurenbalk komen alle gegeven antwoorden terug. 

Als er een kleur ontbreekt, betekent dit dat dit antwoord niet gegeven is.
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BIJLAGE 3. SWOT-ANALYSE

Naam domein: ……………………………............................................………………………...............

Bedreigingen

Zwakke puntenSterke punten

Kansen

SW

OT
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STEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, 

schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en 

voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. 

Meer informatie? Kijk op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl
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