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INLEIDING

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met Oberon onderzoek 

& advies en diverse experts en gebruikers uit het werkveld de Scan Passend 

Onderwijs vernieuwd. Aanleiding hiervoor was de evaluatie passend onderwijs en 

de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs.’

De Scan Passend Onderwijs is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig 

ontwikkelproces. Een expertgroep met relevante expertise rond passend 

onderwijs heeft input gegeven voor de doorontwikkeling. Inhoudelijke experts, 

leden van beroepsverenigingen en gebruikers van de vorige scan hebben 

feedback gegeven op de conceptvragenlijst. Alle commentaren zijn, na weging 

verwerkt in de definitieve versie.

De Scan Passend Onderwijs is een zelfevaluatie-instrument voor de school en 

kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het primair- 

of voortgezet onderwijs. Daarnaast bestaat er in de scan een optie om een 

vragenlijst aan de ouders voor te leggen.

Door de scan in te vullen, krijgt u inzicht in het passend onderwijs op uw school: 

Wat gaat al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? 

Met behulp van deze input kan het gesprek met elkaar worden gevoerd over de 

kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen de school rond passend 

onderwijs.

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.

2



LEESWIJZER

In hoofdstuk 1 van deze handreiking leest u meer over het doel, de inhoud en 

opties van de scan. Hoofdstuk 2 geeft handvatten over de uitvoering van de scan 

en welke voorbereiding u hier vooraf voor kunt doen. Hoofdstuk 3 verwijst naar de 

technische handleiding, welke is opgenomen in bijlage 3, en in hoofdstuk 4 vindt u 

meer informatie over de terugkoppeling van de resultaten. Tenslotte bespreken 

we in hoofdstuk 5 verschillende werkwijzen om in gesprek te gaan over de 

uitkomst van de scan. Hoofdstuk 6 is optioneel te gebruiken bij afname van de 

oudervragenlijst. 

In de bijlagen vindt u in bijlage 1 een uitwerking van de domeinen van de scan. 

Bijlage 2 bevat de vragenset voor ouders. Bijlage 3 is de technische handleiding 

van de scan. Bijlage 4 bevat een aantal begrippen rondom passend onderwijs 

en in bijlage 5 presenteren we diverse werkvormen die kunnen worden ingezet 

tijdens het bespreken van de uitkomsten van de scan.
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1. INHOUD VAN DE SCAN 

De Scan Passend Onderwijs is een zelfevaluatie-instrument voor de school en kan 

worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het primair- of 

voortgezet onderwijs. Daarnaast is er de optie om de scan door ouders in te laten 

vullen.

Door het invullen van de scan krijgt u inzicht in het passend onderwijs op uw 

school: Wat doet u al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de 

risico’s? Met behulp van deze input kunt u het gesprek met elkaar voeren over de 

kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen de school rond passend 

onderwijs. De scan bestaat uit zeven domeinen, welke beschreven staan in bijlage 1.

1. Visie en beleid

2. Ondersteuning in de school

3. Samenwerking en expertisebenutting partners

4. Positie van de leerling

5. Positie van de ouder

6. Kwaliteitszorg en cultuur

7. Bekwaamheden leraren

‘Passend onderwijs werd ingevoerd in 2014. Het verving verschillende 

beleidsprogramma’s voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Vijf jaar onderzoek naar de impact van passend onderwijs laat zien dat de 

organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en ouders 

heeft de stelselwijziging echter minder opgeleverd dan gedacht. En het 

effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen’. Uit; Ledoux, 

G. & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T. Samenvatting Evaluatie Passend 

Onderwijs

Doel van de scan

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

passend onderwijs binnen het schoolteam (en optioneel door ouders) 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 handvatten om de vertaling en uitwerking van passend 

onderwijs in de school te bespreken, te begrijpen en te verbeteren. Door hier 

periodiek bij stil te staan blijft de visie van het team op passend onderwijs 

actueel.

De Scan Passend Onderwijs levert inzichten op die bijvoorbeeld te gebruiken 

zijn in aanloop naar het opstellen van een nieuw schoolondersteuningsprofiel. 
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Daarnaast kunnen de uitkomsten van de scan helpen om het gesprek aan te gaan 

met het bestuur en het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoeften 

van de school.

We pretenderen niet om compleet te zijn met deze scan. Het doel is niet afvinken 

welke verplichtingen er zijn in het kader van passend onderwijs, maar vooral 

op basis van de uitkomsten het gesprek te voeren over welke opvattingen en 

ervaringen het team heeft op de verschillende domeinen, waar verschillen 

ontstaan en welke ontwikkelingen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Optioneel: oudervragenlijst

In de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ 

wordt de ouder als gelijkwaardig partner als een van de verbeterpunten genoemd. 

Bij de doorontwikkeling van deze scan hebben we er daarom voor gekozen om ook 

een vragenset voor ouders toe te voegen aan de scan. Door ouders te bevragen 

kunt u als school zien of het beeld van het team overeen komt met het beeld van 

de ouders over bijvoorbeeld de uitvoering van passend onderwijs in de school.

Deze vragenlijst is dus optioneel. De uitgebreide beschrijving van de vragenset 

voor ouders vindt u in bijlage 2.

2. VOORBEREIDING SCAN

Door de scan breed uit te zetten binnen de school krijgt u een totaalbeeld van de 

huidige situatie op uw school. 

Voer vooraf een gesprek

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

de scan af willen nemen en wat hier de aanleiding voor is. Dit kan bijvoorbeeld 

tijdens een bouw- of teamvergadering. 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 worden geïnformeerd over de uitkomsten 

van de scan en de verdere uitwerking hiervan binnen de organisatie. 
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•  Bespreek met elkaar wat het doel is van de scan en de reden voor het 

uitvoeren van de scan.

• Bespreek met elkaar wie onder welke respondentgroep valt. 

•  Bespreek ook waarvoor en op welke manier de uitkomsten worden 

gebruikt.

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

verstaan. Bijvoorbeeld:

   •  Wat verstaan we onder passend onderwijs en/of ‘de 

ondersteuningsstructuur?’

   •  Wat bedoelen we met ondersteuningsbehoeften?

   •  Wat verstaan we onder kwaliteitszorg? 

   •  Wie zijn de medewerkers die betrokken zijn bij de ondersteuning 

en begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in 

de school?

   • Wat doet het samenwerkingsverband?

In bijlage 4 vindt u een lijst met onderwijsbegrippen passend onderwijs.

Schaal 

Bijna alle domeinen zijn door alle respondenten in te vullen. Domein 7 

‘bekwaamheid leraren’ is alleen in te vullen door de respondentgroep leraren. Wij 

hebben gekozen voor een 5 puntsschaal van antwoordmogelijkheden. Deze schaal 

sluit het beste aan bij de geformuleerde stellingen per thema. 

1.  Helemaal mee oneens

2. Mee oneens

3. Niet mee oneens/niet mee eens

4. Mee eens

5.  Helemaal mee eens

Hier hebben we de antwoordmogelijkheden ‘Weet ik niet’ en ‘Niet van toepassing’ 

aan toegevoegd. Niet alle stellingen zijn namelijk door alle type respondenten te 

beantwoorden. Zij kunnen in dat geval voor deze antwoordmogelijkheid kiezen. 

De uitkomst ‘Niet van toepassing’ of ‘Weet ik niet’ geeft ook inzicht in de manier 

waarop passend onderwijs in de school geïmplementeerd wordt en hoe men 

hierbij betrokken is. 

Respondenten

In de scan kunnen de medewerkers van de school vallen onder een van de drie 

onderstaande respondentgroepen. Bespreek voor het invullen van de scan of 

iedereen past in een van de groepen. Maak vooraf duidelijke afspraken wie de 

scan invullen en stem ook af dat deze mensen aanwezig zijn bij het bespreken de 

uitkomsten van de scan.

1.  Management: Onder management vallen naast de directeur/rector van de 

school ook adjunct-directeuren en team- of afdelingsleiders,
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2.  Bij ondersteuningsmedewerkers kunt u denken aan de intern begeleider of 

zorgcoördinator, een orthopedagoog, psycholoog of remedial teacher, maar 

bijvoorbeeld ook aan de contactpersoon van het samenwerkingsverband die 

aan de school gekoppeld is, een ambulant begeleider of een logopedist of 

ergotherapeut in dienst van de school. 

3.  Leraren/docenten/mentoren; hiermee bedoelen we iedereen met een 

lesgevende taak.

4.  (optioneel) Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; 

hier is het advies om die ouders te bevragen die concreet met de invulling 

van passend onderwijs te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan ouders van 

leerlingen met een OPP.

3. VOER DE SCAN UIT

Zie voor de technische handleiding bijlage 3.
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4. TERUGKOPPELING RESULTATEN

Persoonlijke resultatenpagina

Nadat een respondent alle stellingen heeft ingevuld, komt de respondent op een 

persoonlijke resultatenpagina. Hier kan het resultaat bewaard, geprint of gemaild 

worden. De respondent kan klikken op details voor een overzicht van de gegeven 

antwoorden per stelling. 

Gemiddeld resultaat per domein

8



Schoolscan

De scan koppelt de uitkomsten van alle respondenten 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.

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’. Deze spreiding wordt met een formule berekend. 

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. 

Periodieke afname

Het is zinvol om periodiek (bijvoorbeeld tweejaarlijks) de scan af te nemen. 

Een vergelijking tussen twee afnamen geeft zicht op de mate waarin de 

opvattingen en ervaringen van de respondenten verschillen of overeenkomen 

tussen twee afnamemomenten. Voor een goede interpretatie van verschillen en 

overeenkomsten is het van belang dat bij beide afnamemomenten de scan door 

een substantieel deel van het personeel is ingevuld.

‘Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van passend 

onderwijs is adequate toerusting en facilitering van zowel leraren als 

schoolleiders (de laatsten omdat ondersteuning van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften ook iets vraagt van de héle schoolorganisatie). 

Tot slot is passend onderwijs een ontwikkeling die lerend vermogen vereist 

op alle niveaus: dat van de school, het samenwerkingsverband en het 

stelsel’. Uit; Ledoux, G. & Waslander, S., m.m.v. Eimers T. Samenvatting 

Evaluatie Passend Onderwijs
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5. BESPREEK DE RESULTATEN

Voor een goede bespreking van de resultaten is openheid en een veilige sfeer 

binnen het team belangrijk. Hiervoor is het belangrijk te benadrukken dat er 

geen sprake is van goed of fout. Het gaat om verduidelijking van de opvattingen. 

Bespreek de resultaten bij voorkeur op een dag waarop alle respondenten 

aanwezig kunnen zijn. Maak afspraken over vervolgacties. Hoe leggen we e.e.a. 

vast, waar en op welke manier? In bijlage 5 vindt u diverse werkvormen om 

in gesprek te gaan over de uitkomsten. Om de goede onderwerpen te kiezen 

noemen we drie werkwijzen. 

1. Bekijk specifieke domeinen

Bespreek die domeinen die voor de ontwikkeling van de school 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. 

Bespreek bijvoorbeeld de volgende vragen;

• Wat valt op als we naar de uitkomsten kijken?

• Waar kunnen we op basis van de uitkomsten tevreden over zijn? 

• Waar zien we op basis van de uitkomsten ruimte voor verbetering?

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

• Welke prioriteiten stellen we? 

• Wie gaan we hierbij betrekken? 

• Op welke termijn willen we dit realiseren?

• Hoe gaan we het monitoren?

2. Leren van verschillende inzichten en ervaringen

De resultaten geven mogelijk taal en handvatten om de vertaling en uitwerking 

van passend onderwijs in de school 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 of de onderwerpen 

waarop de meningen uiteenlopen. Het kan juist heel verfrissend zijn om aspecten 

te benoemen die kennelijk door iedereen positief worden gewaardeerd. 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. Bepaal pas daarna gezamenlijk wat jullie graag anders zouden 

zien of zouden willen verbeteren. Zo voorkom je dat het gesprek meteen gaat over 

de oplossingen of dat het een oordelend gesprek wordt over wie schuld of geen 

schuld, gelijk of ongelijk heeft. 
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3. Voer de SWOT-analyse uit

Een handig hulpmiddel dat u tijdens dit overleg kunt inzetten, is de SWOT-analyse 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Met deze uitgebreide analyse 

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

onderwijs op uw school in kaart. De SWOT-analyse is een goed middel om per 

gekozen domein de huidige situatie te beoordelen en op basis daarvan te bepalen 

wat er moet gebeuren op korte en lange termijn.

•  Bij ‘Sterke punten’ komen de elementen uit de gehele scan die sterk zijn. 

•  Bij ‘Zwakke punten’ komen de tekortkomingen die er binnen de gehele scan 

zijn.

•  Bij ‘Kansen’ komen de punten die binnen de gehele scan kunnen worden 

versterkt.

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

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

met concrete acties en een tijdsplanning. Wie gaat wat wanneer uitvoeren? Ook 

kan de input gebruikt worden voor de aandachtsgebieden en de ambities die 

geformuleerd worden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Bedreigingen

Zwakke puntenSterke punten

Kansen

SW

OT
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6. VERDIEPING

De Scan Passend Onderwijs biedt de mogelijkheid om ook de partners buiten 

het schoolteam te bevragen over de uitvoering van passend onderwijs op school. 

Opvattingen en ervaringen van ouders en leerlingen kunnen een mooie aanvulling 

zijn op het beeld van het schoolteam.

Ouders

Als u een verdiepingsslag wilt maken dan is er de optie om ook de ouders van 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte de scan in te laten vullen. 

Advies is om eerst intern het gesprek te voeren over de uitkomsten van het 

schoolteam en vervolgens de uitkomsten van de oudervragenlijst te bespreken. U 

kunt hiervoor in gesprek gaan met (een deel van) het team en met (een deel van) 

de ouderrespondenten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het uitnodigen van de 

oudergeleding van de MR. Tijdens dit gesprek met de ouder (vertegenwoordiging) 

kunt u dieper ingaan op die stellingen waar men een hoge of juist lage score aan 

heeft gegeven. Onderstaande vragen kunt u hierbij gebruiken: 

Hierbij kunt u onderstaande vragen gebruiken.

•  Wat valt op als we naar de uitkomsten kijken? Welke vragen roept de 

uitkomst van de oudervragenlijst op? 

• Waar kunnen we op basis van de uitkomsten tevreden over zijn?

• Waar zien we op basis van de uitkomsten ruimte voor verbetering?

• Welke prioriteiten zien we met elkaar? 

• Waarin zou de school zich nog kunnen ontwikkelen?

•  Wat zijn de tops van deze school m.b.t. de specifieke 

leerlingbegeleiding?

•  Wordt de ouder voldoende gehoord in het proces van begeleiding voor 

het kind?

•  Is de informatievoorziening vanuit de school over de inzet van extra 

ondersteuning voldoende toereikend voor ouders?

Leerlingen

Naast de individuele evaluatie over het eventuele ondersteuningsarrangement 

van de leerlingen kan het schoolteam er ook voor kiezen om op basis van de 

uitkomsten van de Scan Passend Onderwijs feedback te vragen aan de leerlingen.

Mogelijke vragen voor leerlingen met extra ondersteuning:

1. Hoe vind je het hier op school? Hoe is de sfeer? Kan je jezelf zijn? 

2. Wordt er goed naar je geluisterd? Durf je hulp te vragen als dat nodig is? 

3.  Ken je de doelen en aandachtspunten in jouw begeleidingsplan (OPP)? Heb jij 

voldoende inbreng over wat je nodig hebt?
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4.  Bespreekt de mentor of zorgcoördinator regelmatig met jou hoe het met je 

gaat? Wordt dan ook gekeken of het plan aangepast moet worden? 

5.  Weten de docenten wat jij nodig hebt? Kennen de docenten de afspraken 

die in jouw plan staan? Houden ze daar rekening mee? Is er verschil in 

ondersteuning van verschillende docenten? 

6.  Hoe tevreden ben je over de ondersteuning van de school? Geef een cijfer van 

1-10. + toelichting. Wat moet er voor jou anders om hier een hoger punt voor te 

geven?

Rol van het samenwerkingsverband

Wellicht is het in uw school gebruikelijk om het Schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) te bespreken met het samenwerkingsverband. De uitkomsten 

van de scan kunnen dit gesprek inhoudelijk verdiepen en concrete 

aanknopingspunten geven voor de geformuleerde ambities. Daarbij kan 

de input van buiten (ouders en leerlingen), maar wellicht ook van externen 

(zoals gemeente, jeugdhulp) in het ontwikkelproces betrokken worden.
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BIJLAGE 1. DOMEINEN EN VRAGEN

Domein 1. Visie en beleid

•  Ik word betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van de visie van onze 

school op leerling ondersteuning. 

•  De visie van de school op onderwijs en ondersteuning is zichtbaar in (de 

inrichting van) de school. 

•  Bij ons op school is iedere leerling welkom.

•  In onze school ervaar ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle 

leerlingen

•  Als een leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, beslissen 

we als team of we de leerling kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

•  Ik word betrokken bij keuzes over de inzet van het ondersteuningsbudget.

•  Ouders beslissen op schoolniveau mee bij keuzes over de inzet van het 

ondersteuningsbudget.

Domein 2. Ondersteuning in de school

•  Het is voor mij duidelijk welke ondersteuning onze school zelf kan bieden.

•  Het is voor mij duidelijk op welke ondersteuning buiten de school een beroep 

gedaan kan worden.

•  In onze school zijn de faciliteiten en voorzieningen aanwezig die nodig zijn om 

leerlingen de (extra) ondersteuning te kunnen bieden.

•  Onze school beschikt over interne ondersteuningsmedewerkers met 

voldoende tijd, middelen en deskundigheid.

•  De interne ondersteuningsstructuur werkt goed: er wordt snel en adequaat 

gesignaleerd, gehandeld en indien nodig opgeschaald. 

•  De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning zijn 

duidelijk belegd en bekend op alle niveaus in onze school.

•  Op onze school wordt voldoende tijd en ruimte geboden om te werken aan 

inhoudelijke verdieping m.b.t. de ontwikkeling van passend onderwijs.

Domein 3. Samenwerking en expertisebenutting partners

•  Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan onze school kan bieden, 

lukt het om op tijd de juiste hulp in te schakelen.

•  Onze school benut alle mogelijkheden die extern beschikbaar zijn om een voor 

de leerling passende ondersteuning te realiseren.

•  We hebben een structurele, goede samenwerking met de voor onze school 

belangrijkste partners (Jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, geestelijke 

gezondheidszorg, etc.) 

•  Ik weet voor welke ondersteuning ik bij welke partner terecht kan.

•  Onze school werkt met de partners samen aan preventieve activiteiten.

•  Onze school zorgt ervoor dat de extra ondersteuning van de leerling op 

school en thuis goed is afgestemd, indien nodig in samenwerking met andere 

partners rond een kind.

•  Als onze school de benodigde extra ondersteuning met de inzet van partners 

niet kan bieden, gaan we met het samenwerkingsverband in gesprek om een 

passende plek voor de leerling te vinden. 
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•  We evalueren planmatig de samenwerking met onze partners.

•  Onze school benut expertise van het samenwerkingsverband bij de 

doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur.

Domein 4. Positie van de leerling

•  Leerlingen weten bij wie ze waarvoor op school terecht kunnen. 

•  Op onze school voeren leraren/mentoren gesprekken met hun leerlingen over 

wat zij zelf nodig denken te hebben. 

•  Op onze school gaan leraren/mentoren vroegtijdig met de leerling in gesprek.

•  De gesprekken met de leerling helpen mij om zicht te krijgen op de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling.

•  De leerling beslist mee over de ondersteuning die wordt ingezet. 

•  We evalueren planmatig met de leerling de uitvoering en de effecten van de 

geboden ondersteuning.

•  In de leerlingenraad staat de ontwikkeling van passend onderwijs op de 

agenda.

Domein 5. Positie van de ouder

•  Onze school communiceert helder naar ouders over de 

ondersteuningsmogelijkheden op school.

•  Op onze school vragen leraren/mentoren aan ouders wat zij denken dat hun 

kind nodig heeft.

•  Op onze school gaan leraren/mentoren vroegtijdig met de ouder in gesprek.

•  Leraren/mentoren op onze school zijn voldoende vaardig in het voeren van 

gesprekken met ouders.

•  De gesprekken met de ouder helpen mij bij het afstemmen van het 

ondersteuningsaanbod op de behoefte van de leerling.

•  We zijn uitnodigend naar ouders toe, ook als het moeilijk wordt.

•  Ouders worden op onze school actief betrokken bij het zoeken naar de juiste 

ondersteuning van hun kind.

•  We evalueren planmatig met de ouders de uitvoering en de effecten van de 

geboden ondersteuning.

Domein 6. Kwaliteitszorg en cultuur

•  Leraren en ondersteuningsmedewerkers evalueren planmatig met elkaar de 

uitvoering en de effecten van de geboden ondersteuning.

•  Het delen van opgedane kennis en ervaring rond het omgaan met 

ondersteuningsbehoeften wordt op onze school gestimuleerd.

•  Op onze school staan we open voor reflectie en feedback op ons handelen in 

relatie tot passend onderwijs.

•  Bij de doorontwikkeling van passend onderwijs op onze school gebruiken 

wij verschillende informatiebronnen (naast meningen en ervaringen ook 

beschikbare monitorgegevens).

•  Onze school evalueert jaarlijks met het team de leerling ondersteuning, zowel 

de effecten als de inzet van de ondersteuningsmiddelen. 

•  Op onze school is er een passend professionaliseringsaanbod om je verder te 

ontwikkelen in het omgaan met de verschillende ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen.
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Domein 7. Bekwaamheden leraren

•  Ik weet wat er van mij op school verwacht wordt m.b.t. het ondersteunen van 

leerlingen.

•  Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleren welke van mijn leerlingen meer 

ondersteuning nodig hebben.

•  Ik voel me voldoende vaardig om leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften te begeleiden.

•  Ik kan in mijn begeleiding in de les voldoende aansluiten op de 

ondersteuningsbehoeften van mijn leerlingen.

•  Ik ervaar voldoende steun van mijn team om leerlingen de juiste 

ondersteuning te bieden.

•  Ik word voldoende betrokken bij afspraken rondom ondersteuningsbehoeften 

van mijn leerlingen.

•  Ik vind dat ik als leraar zelf zoveel mogelijk aan de ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen tegemoet moet komen.

•  Ik voel me voldoende toegerust voor het voeren van gesprekken met leerlingen 

over hun ondersteuningsbehoeften

•  Ik voel me voldoende toegerust voor het voeren van gesprekken met ouders 

over de ondersteuningsbehoeften van hun kind.

•  Ik maak gebruik van het beschikbare professionaliseringsaanbod om me 

verder te bekwamen in het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die 

dat nodig hebben.
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BIJLAGE 2. VRAGENSET OUDERS

Domein 1. Visie en beleid

•  Ik word betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van den visie van de 

school van mijn kind op leerlingondersteuning

•  De visie van de school van mijn kind op onderwijs en ondersteuning is 

zichtbaar in (de inrichting van) leerlingondersteuning.

•  Op de school van mijn kind is iedere leerling welkom.

•  In de school van mijn kind ervaar ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor alle leerlingen.

•  Ouders beslissen op schooniveau mee bij de keuzes over de inzet van het 

ondersteuningsbudget.

Domein 2. Ondersteuning in de school

•  Het is voor mij duidelijk welke ondersteuning de school van mijn kind zelf kan 

bieden.

•  Het is voor mij duidelijk op welke ondersteuning buiten de school de school 

van mijn kind een beroep kan doen.

•  In de school van mijn kind zijn de faciliteiten en voorzieningen aanwezig die 

nodig zijn om leerlingen de (extra) ondersteuning te kunnen bieden.

•  De school van mijn kind beschikt over interne ondersteuningsmedewerkers 

met voldoende tijd, middelen en deskundigheid.

•  De interne ondersteuningsstructuur werkt goed: er wordt snel en adequaat 

gesignaleerd, gehandeld en indien nodig opgeschaald. 

•  De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning zijn 

duidelijk belegd en bekend op alle niveaus in de school van mijn kind.

Domein 3. Samenwerking en expertisebenutting

•  Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school van mijn kind 

kan bieden, lukt het de school om op tijd de juiste hulp in te schakelen. 

•  De school van mijn kind benut alle mogelijkheden die extern beschikbaar zijn 

om een voor de leerling passende ondersteuning te realiseren. 

•  De school van mijn kind werkt met de partners samen aan preventieve 

activiteiten. 

•  De school van mijn kind zorgt ervoor dat de extra ondersteuning van de 

leerling op school en thuis goed is afgestemd, indien nodig in samenwerking 

met andere partners rond een kind.

Domein 4. Positie van de leerling

•  Leerlingen weten bij wie ze waarvoor op de school van mijn kind terecht 

kunnen. 

•  Op de school van mijn kind voeren leraren/mentoren gesprekken met hun 

leerlingen over wat zij zelf nodig denken te hebben. 

•  Op de school van mijn kind gaan leraren/mentoren vroegtijdig met de leerling 

in gesprek.

•  De leerling beslist mee over de ondersteuning die wordt ingezet.
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Domein 5. Positie van de ouder

•  De school van mijn kind communiceert helder naar ouders over de 

ondersteuningsmogelijkheden op school.

•  Op de school van mijn kind vragen leraren/mentoren aan ouders wat zij 

denken dat hun kind nodig heeft.

•  Op de school van mijn kind gaan leraren/mentoren vroegtijdig met de ouder in 

gesprek.

•  Leraren/mentoren op de school van mijn kind zijn voldoende vaardig in het 

voeren van gesprekken met ouders.

•  De school van mijn kind is uitnodigend naar ouders toe, ook als het moeilijk 

wordt.

•  Ouders worden op de school van mijn kind actief betrokken bij het zoeken naar 

de juiste ondersteuning van hun kind.

•  De school van mijn kind evalueert planmatig met de ouders de uitvoering en 

de effecten van de geboden ondersteuning.

•  Ik word voldoende betrokken bij afspraken rondom ondersteuningsbehoeften 

van mijn kind.
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BIJLAGE 3. TECHNISCHE HANDLEIDING 

SCAN PASSEND ONDERWIJS

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/scholen

•  Op deze webpagina kunt u:

 •  een account aanmaken en uw collega’s en eventueel ouders 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:

•   Selecteer in het veld welk type vragenlijst u wilt invullen: voor de scholen of 

voor ouders.

•  Klik op de button ‘Start demo scan’. 

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

domein ‘Visie en beleid’. 

•  Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de stelling.

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

volgende domein te gaan.

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

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

Schoolscan 
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Schoolscan

•   Via een uitnodiging per e-mail ontvangt 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 

‘Visie en beleid’. 

•   Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stelling.

•   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.

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. In de handleiding staat in hoofdstuk 4 een toelichting 

over het lezen van de resultaten. 
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SCANINITIATOR

Hoe maak ik een account aan?

•  U kunt zich hiervoor aanmelden 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 Passend Onderwijs 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. Een scan is onderdeel van een scangroep. 

Zo kunt u de scan die u heeft georganiseerd onder dezelfde groep mensen 

groeperen en eenvoudiger vergelijken. 

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

kunt u deze bevestigen.
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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. Indien u er voor kiest om de oudervragenlijst 

te gebruiken, nodigt u zo de ouders uit om aan de scan deel te nemen.

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. 
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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 wordt gemaakt van de 5 puntschaal van 

antwoordmogelijkheden. In de handleiding staat in hoofdstuk 4 een toelichting 

over het lezen van de resultaten.
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BIJLAGE 4. ONDERWIJSBEGRIPPEN-

LIJST PASSEND ONDERWIJS

•  Arrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van 

(bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan 

variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of 

structureel van aard.

•  Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders 

(leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch 

medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.

•  Een ontwikkelingsperspectiefplan is een document dat wordt opgesteld voor 

leerlingen die extra ondersteuning krijgen en voor alle leerlingen die naar het 

speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan.

•  Het samenwerkingsverband maakt afspraken over welke begeleiding de 

reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal 

onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen

•  In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school 

kan bieden aan leerlingen. Ook staat hierin welke ambities de school heeft 

voor de toekomst.

•  Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling 

toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, 

speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.

•  Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat 

iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende 

onderwijsplek terecht komt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op 

school, of de school zoekt een passende andere plek.

Bron: Onderwijs: fora-owb: Passend onderwijs (onderwijsbegrippen.nl)
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BIJLAGE 5. WERKVORMEN VOOR HET 

GESPREK OVER DE UITKOMSTEN

Hieronder vindt u ter inspiratie verschillende werkvormen voor het gesprek over 

de uitkomsten van de scan met het team. Uiteraard staat het u vrij om een eigen 

werkvorm toe te passen.

Schaal van 1 tot 10 (reflectie/terugblik)

Hoe werkt het? 

In een ruimte maakt de groepsleider letterlijk een lijn die een meetlat van 1 tot 10 

voorstelt. Hiervoor is bijvoorbeeld een lijn van tape op de grond te maken of door 

twee uiterste muren aan te wijzen als 0-punt en 10-punt. De cijfers staan voor 

rapportcijfers. 

Vervolgens gebruikt de groepsleider de opvallende stellingen uit de scan. De 

groepsleider leest een stelling voor en vraagt de deelnemers om op de meetlat te 

gaan staan. Vervolgens vraagt de groepsleider aan een aantal mensen waarom ze 

kiezen voor het rapportcijfer. Hierdoor ontstaan inzichten over waar men trots op 

is, waar niet en waar verschillen zitten. De groepsleider staat maximaal 5 minuten 

stil bij 1 stelling.

Tijdsduur:

Afhankelijk van aantal stellingen (voor de effectiviteit wordt niet langer dan 30 

minuten aangeraden, daarna kan het team bezinnen op de toekomst).

Advocaat van de duivel (reflectie/terugblik)

Te gebruiken bij de top 5 uit de scan van wat al goed gaat/’hoogste score’

Hoe werkt het? 

De groepsleider nodigt de groep uit om het succes van het domein te delen. 

Het belangrijkste succes schrijft de groepsleider op. Vervolgens wordt aan 

iedereen in de groep gevraagd om de advocaat van de duivel te gaan spelen. 

Iedereen bedenkt individueel een tegenargument voor het succes: was dit nu 

echt een succes of overwinning? Hadden we het niet beter kunnen doen? De 

tegenargumenten worden gedeeld en leveren nieuwe kritische 

inzichten op. 

Tijdsduur: 

30-45 minuten

Tafelgesprekken (discussie/gesprek)

Hoe werkt het? 

Tafelgesprekken zijn ideaal om met een grote groep een onderwerp te bespreken 

en iedereen aan het woord te laten. In de ruimte staan voldoende (sta)tafels, 

waaraan maximaal 5 deelnemers kunnen plaatsnemen. Onder leiding van een 

gespreksleider gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. 
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Er is voor te kiezen om de tafels verschillende stellingen uit de scan te geven, 

waardoor de discussie of het gesprek focus krijgt. Deze werkvorm lijkt erg op 

‘world café’, maar in plaats van brainstormen gaat men nu het gesprek met elkaar 

aan. De gespreksleider kan de hoofdpunten die besproken zijn opschrijven en 

later delen. 

Tijdsduur: 

20-30 minuten per tafelgesprek

Stellingposters (discussie/gesprek)

Hoe werkt het? 

Verspreid in de ruimte hangen de verschillende stellingen uit de scan op posters 

(of flipover vellen) (maximaal 6). Deelnemers worden verdeeld in groepen van 

maximaal 7 en krijgen een stapeltje post-its en een stift mee. Iedere groep start 

bij een andere poster. 

De groepsleider vraagt om een cijfer op een post-it te schijven tussen 1 en 5 over 

mate waarop de deelnemer het eens is met de stelling (1= helemaal mee oneens 

en 5=helemaal mee eens). Zoals ook in de scan gevraagd is. De deelnemers 

plakken tegelijkertijd de rapportcijfers bij de stelling. Daarna volgt het gesprek, 

waarin de deelnemers hun score toelichten. Na 10 minuten loopt de groep met 

de klok mee naar de volgende poster, en herhaalt de werkwijze. 

Tijdsduur: 

10 minuten per stelling/ maximaal 60 minuten.

Eisenhowermodel (missie, visie, strategie)

Hoe werkt het? 

Eisenhower’s productiviteitsstrategie staat bekend als het Eisenhower Model. 

Het is een simpele manier om slim met doelen, (lange-termijn) planning en 

(dagelijkse) taken om te gaan. Het draait daarbij allemaal om prioriteiten stellen, 

beslissingen maken en het verschil tussen dringend en belangrijk. Dit model is 

goed te gebruiken om gezamenlijke de taken te ordenen en focus aan te brengen. 

Hierbij kan de top 5 uit de scan worden gebruikt.

Tijdsduur: 

Minimaal 60 minuten

Bron: 100 Favoriete werkvormen voor de perfecte bijeenkomst (foncc.nl)

Urgent Niet urgent
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Het heeft de hoogste prioriteit en kan 

niet wachten.

DOEN

Het is belangrijk en mag niet vergeten 

worden.

INPLANNEN

N
ie

t

b
e

la
n

g
r
ij
k Het is niet noodzakelijk dat deze 

teaak door jou/ het team wordt 

uitgevoerd.

DELEGEREN

De taak kan van de lijst worden 

geschrapt.

ELIMINEREN
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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

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

