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Voorwoord 
 
 
 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Programmacommissie Beleidsge-
richt Onderzoek Primair Onderwijs van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap.  
 
Het doel van het onderzoek was na te gaan hoe de LCTI haar taak uitvoert en hoe 
effectief zij daarin is, waarbij ook aandacht besteed diende te worden aan het oor-
deel van de CvI’s en aan mogelijke verbeteringen in het toezicht en de 
ondersteuning. Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft de Tweede Kamer 
besloten de toezichtsfunctie van de LCTI over te brengen naar de Inspectie. Dit 
besluit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de wijze waarop wij het onderzoek 
uitgevoerd hebben. Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan de vraag welke con-
sequenties deze beslissing heeft voor het proces van indicatiestelling. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de analyse van de werkwijze van de LCTI belangrijke bouw-
stenen levert voor de inrichting van het toezicht in de toekomst.  
 
Opvallend was de grote bereidheid van commissieleden en medewerkers van de 
LCTI en de CvI’s medewerking te verlenen aan het onderzoek en de openheid 
waarmee men de ervaringen met ons deelde. Wij danken alle betrokkenen die ons 
inzicht hebben geboden in tal van aspecten van de indicatiestelling en het toe-
zicht. 
 
 
Amsterdam, maart 2006  
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Achtergrond en opzet van het onderzoek 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het functioneren van 
de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). Sinds de invoering 
van het LGF-beleid wordt de indicatiestelling verzorgd door onafhankelijke 
Commissies voor Indicatiestelling (CvI's), die de toelaatbaarheid van de leerling 
toetsen aan de hand van door de overheid vastgestelde uniforme criteria. De LCTI 
houdt toezicht op de naleving van de door de overheid vastgestelde criteria bij het 
verlenen van toegang tot het speciaal onderwijs of de leerlinggebonden financie-
ring.  
 
In het kader van de evaluatie van de ervaringen met de Regeling Leerlinggebon-
den Financiering acht de BOPO het van belang na te gaan hoe de LCTI haar taak 
uitvoert en hoe effectief ze daarin is (zie 1.2 voor de concrete onderzoeksvragen).  
Het onderzoek naar de werkwijze van de LCTI is uitgevoerd aan de hand van do-
cumentanalyse en interviews met commissieleden en bureaumedewerkers van de 
LCTI. (Vrijwel) alle voorzitters van de CvI’s zijn geïnterviewd om een beeld te 
kunnen krijgen van de mate waarin zij zich kunnen vinden in het toezicht van de 
LCTI en in de mate waarin zij zich door het LCTI (al dan niet) ondersteund voe-
len. Voor het onderzoek naar de effectiviteit is met name gebruik gemaakt van de 
terugkoppelingen die de CvI’s hebben ontvangen naar aanleiding van de indica-
tiestellingen in het schooljaar 2003/2004.  
 
Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft de Tweede Kamer besloten de toe-
zichtsfunctie van de LCTI over te brengen naar de Inspectie. Dit heeft geleid tot 
een aantal wijzigingen in de uitvoering van het onderzoek. De beschreven resul-
taten dienen in het licht van de toekomstige veranderingen beschouwd te worden.  
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Resultaten  
Hieronder worden de resultaten beknopt samengevat. Hoofdstuk 6 bevat een uit-
gebreidere beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 
De werkwijze van de LCTI  
Bij de beoordeling van de wijze waarop de CvI’s hun indicatietaak verrichten 
maakt de LCTI gebruik van protocolanalyse en dossieronderzoek. De CvI’s vul-
len voor alle indicatiestellingen een digitaal protocol in waarin alle gegevens zijn 
samengevat die nodig zijn voor de onderbouwing van het indicatiebesluit. Daar-
naast sturen de CvI’s een steekproef van complete dossiers voor nader onderzoek. 
Dit onderzoek wordt verricht door medewerkers van de LCTI die specifieke des-
kundigheid hebben voor het betreffende cluster. Iedere indicatiestelling wordt 
dubbel beoordeeld aan de hand van (clusterspecifieke) richtlijnen die afkomstig 
zijn van het Kader voor Toezicht en een checklist met aanwijzingen voor concrete 
beslissingen (gebaseerd op eerdere ervaringen).  
 
Het onderzoek vormt de basis voor de beoordelende rapportages (terugkoppelin-
gen) aan de CVI’s. De rapporten bevatten een kwalitatief deel waarin ingegaan 
wordt op alle onderscheiden kwaliteitsaspecten, met name onderbouwing van de 
indicatiestelling. Geëindigd wordt met een waarderingsprofiel waarin een kwanti-
tatieve waardering wordt gegeven van de wijze waarop de CvI in de onderzochte 
dossiers de criteria gebruikt en de indicatiebesluiten onderbouwt. Wanneer het 
waarderingsprofiel veel te wensen overlaat, wordt een gesprek voorgesteld om de 
problemen te bespreken. Zo nodig gaat een procedure van intensief toezicht in. 
Als uiterste sanctie kan de LCTI de minister adviseren de CvI de bevoegdheid te 
ontnemen. Van deze mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt.  
De terugkoppelingen hebben naast een controlerende, ook een ondersteunende 
functie, in die zin dat zij de CvI’s uitsluitsel geven over de wijze waarop de crite-
ria moeten worden geïnterpreteerd. De LCTI streeft ernaar om alle CvI’s, ook de-
gene waar geen problemen zijn, minimaal eenmaal per twee jaar te bezoeken voor 
een gesprek. De LCTI ondersteunt de CvI’s verder op uiteenlopende wijze. De 
medewerkers zijn laagdrempelig te consulteren, zowel telefonisch, als per e-mail. 
Voorlichting wordt gegeven door middel van publicaties en handreikingen die 
ook op de website te vinden zijn en de LCTI gebruikt het middel van conferenties 
om meer algemeen geconstateerde problemen aan te kaarten en te bespreken.  
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Op grond van deze ervaringen doet de LCTI aanbevelingen aan de minister over 
bijstelling van de procedures en criteria. Omdat een deel van de problemen wordt 
veroorzaakt door onvoldoende betrouwbaar instrumentarium, stimuleert de LCTI 
ook instrumentontwikkeling. Een vrij groot deel van de adviezen heeft dan ook 
betrekking op (het gebruik en) de ontwikkeling van instrumenten. 
 
Het oordeel van de CvI’s  
In het algemeen oordelen de CvI’s redelijk gunstig over het functioneren van de 
LCTI. In de interviews wordt kritiek geuit op de digitale protocollen en bij een 
deel van de CvI’s leeft het gevoel dat de LCTI te ver van de praktijk af staat en te 
star is bij de interpretatie van de criteria. Toch bleken de meeste CvI-voorzitters 
redelijk tevreden over de werkwijze van de LCTI als geheel. Blijkens de vragen-
lijst die de meeste voorzitters na afloop van het interview hebben ingevuld, is 
78% van hen tevreden over de werkwijze van de LCTI in het algemeen, en is 67% 
tevreden over de wijze waarop de LCTI toezicht houdt. 
Er is vrij veel waardering voor de inhoudelijke feedback door de LCTI. Tweeder-
de van de voorzitters is het in grote lijnen eens met de inhoud van de 
terugkoppelingen en met conclusies die de LCTI daaraan verbindt. Degenen die 
slechts matig tevreden of ontevreden zijn verwijten de LCTI gebrek aan realiteits-
zin en vinden dat er teveel op details wordt gelet. Gesprekken over de 
terugkoppelingen worden in het algemeen als verhelderend ervaren en goed voor 
de onderlinge verstandhouding. Een kleine minderheid vindt de gesprekken niet 
zinvol omdat er toch verschil in interpretatie blijft en meldt het oordeel van de 
LCTI naast zich neer te leggen.  
De terugkoppelingen worden door het merendeel van de CvI’s als (ook) onder-
steunend ervaren en slechts door een klein deel als uitsluitend controlerend. Over 
het algemeen zijn de CvI’s lovend over de toegankelijkheid van de LCTI (via e-
mail of telefoon) en blijkens de vragenlijst is 80% van de voorzitters overtuigd 
van de deskundigheid van de medewerkers. Het informatiemateriaal van de LCTI 
wordt door het merendeel als redelijk of goed bruikbaar beoordeeld. Ook over de 
werkconferenties is men in het algemeen tevreden, al vinden sommigen dat zij 
onvoldoende zijn toegespitst op concrete problemen. In het algemeen zijn de 
voorzitters het eens met de inhoud van de adviezen die de LCTI geeft aan de mi-
nister voor de aanpassing van de criteria. Een enkeling herkende zich 
onvoldoende in de adviezen. 
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De effectiviteit van de LCTI  
Met betrekking tot de effectiviteit van de LCTI hebben we vier criteria onder-
scheiden. Vanuit de controlefunctie is de LCTI effectief als ze (a) zoveel mogelijk 
foutieve indicatiebeslissingen opspoort en weet te corrigeren en (b) controverses 
over de toepassing van de criteria weet op te lossen. Vanuit de adviesfunctie is ze 
effectief als ze (c) de kwaliteit van het werk van de CvI’s weet te verhogen, zowel 
wat betreft het indiceren als het volgen van de juiste procedures en (d) tot bear-
gumenteerde adviezen aan de overheid weet te komen over aanscherping of 
herformulering van de criteria.  
De vier criteria van effectiviteit bleken sterk met elkaar verweven. De LCTI heeft 
een beduidende hoeveelheid foutieve indicatiebeslissingen opgespoord: voor het 
schooljaar 2003/2004 zou toepassing van de criteria volgens de richtlijnen van de 
LCTI naar schatting geleid hebben tot ongeveer 10% minder positieve indicaties. 
In deze zin is het toezicht van de LCTI (potentieel) effectief.  
Deze beslissingen zijn echter niet terug te draaien omdat de CvI’s de beslissings-
bevoegdheid hebben. Dat betekent dat de reële effectiviteit van de LCTI 
afhankelijk is van de bereidheid van de CvI’s zich te laten bijsturen en de criteria 
in het vervolg toe te passen zoals deze zijn bedoeld. Deze bereidheid is weer me-
de afhankelijk van de ondubbelzinnigheid en aanvaardbaarheid van de criteria en 
procedures.  
De LCTI heeft in de afgelopen jaren veel werk verricht ten aanzien van de bijstel-
ling van de criteria en de ontwikkeling van objectieve instrumenten om de criteria 
te onderbouwen. Zij is daarin zeker succesvol in geweest, ook in de ogen van de 
meeste CvI’s. Het hele proces heeft tenslotte geleid tot een kwaliteitsverbetering 
van de CvI’s in het algemeen. Het toezicht van de LCTI voldoet aan de verwach-
tingen en is effectief. Dit gaat alleen op voor zover de CvI’s bereid zijn 
verantwoording af te leggen aan de LCTI en zich neerleggen bij de vastgestelde 
criteria en procedures. Voor een beperkt deel van de CvI’s (naar schatting 20%) 
lijkt dit niet, of onvoldoende het geval te zijn geweest. 
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Suggesties voor verbeteringen volgens LCTI en CvI’s 
Naast de adviezen die de LCTI heeft gegeven ten aanzien van de criteria en de 
procedures ten aanzien van de indicatiestelling, stelt zij een aantal verbeteringen 
voor die betrekking hebben op het proces van indicatiestelling in zijn geheel (zie 
5.1). Voor de CvI’s zou een verdere versimpeling van het digitale protocol en een 
snellere (eventueel minder uitvoerige) terugkoppeling tegemoet kunnen komen 
aan de kritiekpunten die leven bij (een deel van) de CvI’s ten aanzien van het toe-
zicht. Wat betreft de ondersteunende functie leeft er bij de CvI’s de wens naar 
meer (clustergebonden) onderling overleg.  
 
Een groot deel van de CvI’s is verontrust over het voornemen om het (inhoude-
lijk) toezicht bij de LCTI weg te halen en betreurt het verdwijnen van expertise. 
Volgens de LCTI is het des te meer van belang dat de CvI’s over een goed intern 
kwaliteitssysteem beschikken wanneer het toezicht naar de inspectie gaat. In de 
ontwikkeling daarvan denkt zij een positieve rol te kunnen spelen.  
Verder heeft de LCTI zich altijd gericht op het transparant en eenduidig maken 
van de criteria en (de onderbouwing van) de indicatiestelling. Adviezen daarom-
trent zullen naar haar mening waarschijnlijk af en toe nodig blijven om actuele 
problemen bij de indicatiestelling op te lossen. Dat is iets dat de inspectie volgens 
de LCTI waarschijnlijk moeilijk kan overnemen, met name omdat daarvoor dos-
sieranalyse nodig zal blijven. 
 
Dilemma’s  
Het onderzoek roept een aantal dilemma’s op die niet rechtstreeks voortvloeien 
uit de beantwoording van de onderzoeksvragen, maar wel te maken hebben met 
het totale vraagstuk van toezicht op indicatiestelling. We vatten hier de belang-
rijkste samen en verwijzen voor een verdere bespreking naar 6.2.  
 
Dilemma’s ten aanzien van de indicatiestelling 
Een belangrijk dilemma heeft te maken met de vorm en functie van de indicatie-
stelling zelf. De LCTI heeft veel aandacht besteed aan verheldering en 
eenduidiger interpretatie van de indicatiecriteria. Hoewel de weerstand tegen de 
uniformering ten tijde van het onderzoek bij slechts een beperkt deel van de CvI’s 
leefde, bleek daarachter wel veel onvrede van de beroepsgroep (schoolpsycholo-
gen en orthopedagogen) schuil te gaan die het voor de toelatingsbeslissing 
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benodigde materiaal moeten verzamelen. Een werkgroep die deze beroepsgroep 
vertegenwoordigt, kaart in verschillende publicaties (b.v. NVO/NIP, 2005) het 
probleem aan dat de diagnostiek die voor de indicatiestelling nodig is (de selec-
tiediagnostiek), niet goed aansluit bij de diagnostiek die nodig is voor de 
verbetering van de zorg aan kinderen (de handelingsdiagnostiek). Volgens deze 
werkgroep kunnen indicaties op grond van testscores en classificaties leiden tot 
testmisbruik en wordt de onderwijsbehoefte en zorgbehoefte van de leerling on-
voldoende in kaart gebracht.  
De (indicatie)deskundigen hadden begrip voor dit standpunt en bevestigden dat 
dit probleem sterk speelt in het veld. Wat volgens hen ook meespeelt, is het feit 
dat op dit moment het belang van de selectiediagnostiek onevenredig groot is 
omdat het gaat om een beslissing van alles of niets. Ook de verwijzingsprocedure 
voor het speciaal basisonderwijs enerzijds en de indicatiestelling voor het speciaal 
onderwijs (of rugzak) anderzijds zijn niet goed op elkaar afgestemd, wat een goe-
de plaatsingsbeslissing ook compliceert. 
De beleidsdeskundigen benadrukten dat belangentegenstellingen onvermijdelijk 
zijn. Uniformering is een algemeen belang met een economisch aspect (budget-
bewaking) en een juridisch aspect (gelijke gevallen gelijk behandelen). 
Uniformering zal echter altijd weerstand oproepen. Bij ouders omdat zij niet altijd 
de diagnose krijgen die zij voor het kind wenselijk achten. En bij professionals 
omdat zij ruimte willen voor eigen beslissingen en inschattingen en niet houden 
van voorschriften op handelingsniveau.  
De conclusie luidt dat uniformering van de criteria onvermijdelijk is, maar dat het 
goed zou zijn de mogelijkheden voor een betere afstemming (tussen zowel de 
verschillende vormen van diagnostiek als tussen de verwijzing naar verschillende 
vormen van onderwijs) verder te verkennen. 
 
Dilemma’s ten aanzien van toezicht 
Een ander belangrijk dilemma heeft te maken met de vorm en functie van het toe-
zicht op de indicatiestelling. De LCTI had een controlerende, een ondersteunende 
én een adviserende taak. Hoewel deze taken soms met elkaar op gespannen voet 
staan, bleken zij sterk met elkaar verweven. Het opsporen van foutieve beslissin-
gen legt controverses bloot (controle). De terugkoppelingen en de gesprekken 
daarover, leiden tot een betere praktijk (controle én ondersteuning). De controver-
ses leggen ook zwakke plekken bloot: ‘grijze gebieden’ en veel voorkomende 
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problemen in de uitvoering; dit vormt de basis voor de advisering over de bijstel-
ling van criteria en de ontwikkeling van betere instrumenten en procedures 
(advisering). Dit leidt weer tot eenduidiger beslissingen en een betere praktijk 
(eindeffect). Het is juist de combinatie van controle, ondersteuning en advisering 
geweest die het toezicht van de LCTI effectief gemaakt heeft (zie ook 6.1).  
De combinatie van taken houdt echter ook een combinatie in van twee soorten re-
laties die een toezichthouder kan hebben met de onder toezicht gestelde (vgl. 
WRR, 2004). Bij het afleggen van rekenschap aan een toezichthouder die een be-
oordelende en interveniërende taak heeft, is sprake van verticale verantwoording 
aan een formele toezichthouder. Bij meer horizontale relaties ligt het accent op in-
formeren, signaleren, leren en adviseren.  
De combinatie van beide relaties stelt zware kwaliteitseisen aan de toezichthou-
ders en wordt niet door iedereen als wenselijk ervaren. Bij de LCTI is de 
combinatie weliswaar in grote lijnen effectief gebleken, maar een (beperkt) deel 
van de CvI’s lijkt de verticale relatie toch te hebben afgewezen. 
Uit de reactie van de inspectie tijdens de deskundigenraadpleging blijkt dat de in-
spectie de nadruk zal leggen op de verticale relatie. Dit heeft het voordeel dat het 
eenvoudiger zal zijn voldoende afstand te bewaren om de beoordelende en inter-
veniërende functie van toezicht te kunnen uitoefenen. Het is echter de vraag of 
daarmee het lerende aspect niet teveel buiten beschouwing blijft. Behalve dat op 
dit moment het proces nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, zullen ook in de 
toekomst regelmatig nieuwe mensen de CvI’s bemannen. Ook zullen zich af en 
toe nieuwe problemen of mogelijkheden voordoen die weer om aanpassing (en 
een nieuwe leerfase) vragen. Het lijkt dan ook verstandig bij de overdracht van 
het toezicht ook aandacht te besteden aan de vormgeving van de horizontale rela-
tie.  
 
Reflectie op het beleid 
Het onderzoek besluit met een reflectie op het beleid vanuit drie perspectieven: 
het juridisch perspectief, het economisch-bedrijfsmatige perspectief en het poli-
tiek-maatschappelijke perspectief (vgl. Van Gestel, Goverde en Nelissen (2000). 
 
Vanuit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van behoor-
lijk bestuur en is het functioneren van de LCTI ook effectief. Met name aan het 
gelijkheidsbeginsel wordt recht gedaan.  
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Vanuit bedrijfsmatig-economisch perspectief kan worden gesteld dat het rugzak-
beleid als geheel te gecompliceerd is en tot strategisch gedrag kan leiden bij de 
betrokken partijen (scholen en ouders). De hybride constructie van onafhankelijke 
(maar aan de REC’s verbonden) CvI’s gecombineerd met een aparte commissie 
van toezicht is eveneens gecompliceerd. Binnen deze context is het functioneren 
van de LCTI wél doelmatig gebleken, met name vanuit het oogpunt van budget-
bewaking.  
Ook vanuit politiek-maatschappelijk perspectief levert de LCTI in principe een 
positieve bijdrage aan het rugzakbeleid. Dat dit niet door iedereen wordt onder-
kend, heeft vooral te maken met de gecompliceerdheid van het beleid als geheel. 
Er zijn protesten gekomen tegen de wachtlijsten en tegen de bureaucratische 
‘rompslomp’. Het voornemen de LCTI voortijdig op te heffen heeft alles te ma-
ken met de wens aan deze bezwaren tegemoet te komen. Of de klachten over 
bureaucratie daarmee verdwijnen, is echter de vraag. De rugzakregeling is in zich 
gecompliceerd. Een zekere mate van bureaucratie is onvermijdelijk gezien de 
(democratische) noodzaak de middelen rechtvaardig te verdelen. 
 



1 Inleiding
 
 
 
 
1.1 Achtergronden van het onderzoek 
 
Op 1 augustus 2003 is de wet Regeling leerlinggebonden financiering (LGF) in 
werking getreden. Voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstande-
lijke handicap, een chronische ziekte, een psychiatrische of psychische stoornis en 
ernstige gedrags- en of opvoedingsproblemen bestaat nu zowel de mogelijkheid 
van (voortgezet)speciaal onderwijs als de mogelijkheid voor een leerlinggebon-
den financiering (rugzakje). Met het rugzakje kan de reguliere school extra 
middelen krijgen om het onderwijs voor de leerling vorm te geven.  
 
Veranderingen in organisatie en procedures 
De regeling bracht een aantal wijzingen met zich mee bracht voor de organisatie 
van het onderwijs aan leerlingen met een beperking (zie ook www.minocw.nl). Er 
werden regionale expertisecentra (REC’s) gevormd. Dit zijn samenwerkingsver-
banden van de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in een 
regio. Evenals de scholen werden de REC's verdeeld in vier clusters: 
- Cluster 1: visueel gehandicapt  
- Cluster 2: auditief en/of communicatief gehandicapt  
- Cluster 3: lichamelijke of verstandelijk gehandicapt  
- Cluster 4: (neuro) psychologische stoornis en/of ernstige gedragsproblemen.  
 
Ook is gekozen voor een andere procedure bij de indicatiestelling. Voorheen had 
elke afzonderlijke school voor speciaal onderwijs een Commissie van Onderzoek 
(CvO). Deze commissie besliste over de toelaatbaarheid van een aangemelde leer-
ling, en had ook een functie in de begeleiding van de leerkrachten (van Rijswijk, 
2002). Sinds de invoering van het LGF-beleid zijn de REC’s verplicht ieder een 
onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI) in stand te houden.  
Het REC ondersteunt de ouders bij het indienen van een verzoek om indicatiestel-
ling en bij het vormen van een dossier voor de CvI en draagt zorg voor eventueel 
aanvullend onderzoek. De CvI beslist of de door de ouders aangemelde leerling in 
aanmerking komt voor (V)SO en dus ook voor een rugzakje.  
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Als ouders beschikken over een compleet dossier, kunnen zij hun kind ook direct 
aanmelden bij de CvI. Welke informatie moet worden aangeleverd voor de CvI is 
landelijk vastgesteld. Naast de hulpvraag van het kind, zijn dit medische en/of 
psychologische rapporten en/of logopedische rapporten al naar gelang de school-
soort waarvoor een indicatie wordt aangevraagd. Als het kind al naar school gaat, 
hoort ook het onderwijskundig rapport van de school van herkomst erbij.  
 
Na een positief besluit van de CvI kan het REC, op verzoek van de ouders, onder-
steuning bieden bij het zoeken van een school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs of een gewone school met inzet van het rugzakje als de leerling is ge-
indiceerd. Het REC coördineert tenslotte de inzet van de ambulante begeleiding 
op de reguliere school. 
Ouders van kinderen die blind of slechtziend zijn kunnen hun kind niet aanmel-
den bij een REC en een CvI. Deze kinderen moeten direct aangemeld worden bij 
de school voor visueel gehandicapte kinderen. Deze school ondersteunt ouders 
ook eventueel bij het plaatsen op een gewone school. 
 
Indicatiestelling door de CvI’s 
Bij de bepaling van de toelaatbaarheid tot speciale onderwijszorg maakt de CvI 
gebruik van drie soorten criteria, die voor elke schoolsoort afzonderlijk zijn uit-
gewerkt en vastgelegd in een ministeriële regeling, betreffende: 
1. de stoornis of de beperking van de aangemelde leerling 
2. de beperking van de onderwijsparticipatie 
3. de ontoereikendheid van de hulp vanuit de zorgstructuur van het regulier on-

derwijs of vanuit de zorgsector.  
De indicatiebesluiten worden onderbouwd in een protocol en vastgelegd in een 
toelaatbaarheidsbeslissing (Arts, 2004). Ook wanneer een aangemelde leerling 
niet aan alle criteria voldoet, kan de CvI de leerling toelaatbaar verklaren via een 
beredeneerde afwijking (BA). De CvI moet dan duidelijk maken dat er sprake is 
van een beperking van de onderwijsparticipatie waarvan de ernst gelijk is aan die 
van een beperking die wel aan de indicatiecriteria voldoet (Arts, 2004). De CvI’s 
hebben bij hun oordeelsvorming over de toelaatbaarheid van de aangemelde leer-
lingen de keuze uit vier alternatieven: 
1. alle criteria zijn van toepassing: toelaatbaar tot de gewenste schoolsoort; 
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2. niet alle criteria zijn van toepassing, wel toelaatbaar via de beredeneerde af-
wijking (BA); 

3. CvI kan zich nog een oordeel vormen: observatieplaatsing; 
4. niet toelaatbaar. 
 
Toezicht door de LCTI 
Bij de voorbereiding van de Regeling leerlinggebonden financiering zijn de lan-
delijke criteria in overleg met het speciaal onderwijs opgesteld en beproefd. De 
Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling (TCAI) kreeg de taak de minis-
ter van OCW te adviseren over de procedure en formulering van de criteria op 
basis van de ervaringen met de indicatiestelling in het veld. In het schooljaar 
2002/2003 konden de CvI’s alvast met de voorlopige criteria aan het werk, voor 
zover dat binnen de vigerende wetgeving mogelijk was. De TCAI werd gevraagd 
om het werk van de CvI’s te volgen en te evalueren.  
Vervolgens werd de commissie benoemd tot Landelijke Commissie Toezicht In-
dicatiestelling (LCTI) en werd ook het toezicht op de indicatiestellingen bij deze 
commissie gelegd (zie ook van Rijswijk, 2002; Regeling Leerlinggebonden Fi-
nanciering, 2003; Toezicht door de LTCI, 2003). Het oordeel van de LCTI over 
het gebruik van de indicatiebevoegdheid van de CvI kan aanleiding vormen tot 
een intensivering van het toezicht door de LCTI. Wanneer dit niet leidt tot een 
verbetering, kan de LCTI overgaan tot een aanwijzing. Een eventuele tweede aan-
wijzing leidt tot een advies aan het Ministerie van OCW tot het ontnemen van de 
indicatiebevoegdheid.  
De LCTI heeft voorts tot taak de minister te adviseren over wijzigingen van de 
indicatiecriteria of anderszins. De LCTI rapporteert over haar werkzaamheden in 
een jaarverslag en informeert de minister daarnaast, zelfstandig en op zijn ver-
zoek, omtrent de werking van de indicatiecriteria.  
 
Op voorstel van de LCTI is de wettelijke verplichting van de CvI’s tot toezending 
van de papieren dossiers van alle geïndiceerde leerlingen vervangen door toezen-
ding van alle digitale protocollen en een steekproef van papieren dossiers (Vijfde 
voortgangsrapportage LGF, 2003). In de loop van het eerste uitvoeringsjaar heeft 
de LCTI de minister tevens geadviseerd de regeling indicatiecriteria op een aantal 
punten te vereenvoudigen en aan te passen (Regeling indicatiecriteria en aanmel-
dingsformulier leerlinggebonden financiering, 5 maart 2004; Arts, 2004).  
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Vanuit de overheid (BOPO) is er behoefte aan onderzoek naar de wijze waarop 
het LCTI haar toezichtsfunctie uitoefent. De relevante aspecten daarbij zijn effec-
tiviteit, kosten, en de wijze waarop het toezicht wordt ervaren door degenen op 
wie het toezicht wordt uitgeoefend, CvI’s.  
Aan toezicht kunnen meerdere functies worden onderscheiden (WRR, 2004; Eij-
lander et al, 2002). In het geval van de LCTI neemt de controlefunctie een 
belangrijke plaats in. De LCTI moet er op toezien dat de CvI’s de indicatiecriteria 
(die nauwkeurig omschreven zijn) goed toepassen. Wanneer de CvI’s daarin te-
kortschieten kan in het uiterste geval ook het bij de controlefunctie horende 
sturingsmiddel, namelijk sanctie worden toegepast. Het goed toepassen van de 
criteria is voor twee groepen stakeholders van belang: ouders en overheid. Ouders 
moeten er op kunnen vertrouwen dat de CvI’s een eerlijk en objectief besluit over 
de indicatie voor hun kind nemen. Daar hangt immers goede onderwijszorg van 
af. De overheid moet er op kunnen vertrouwen dat de CvI’s niet onterecht positief 
indiceren (dat leidt tot niet gewenste kosten voor onderwijszorg) en ook niet on-
terecht negatief (dat schaadt het vertrouwen van ouders en kan tot 
bezwaarprocedures leiden). Voor de controlefunctie is het van belang dat de toe-
zichthouder voldoende deskundig en onafhankelijk is, op afstand blijft en een 
zeker wantrouwen heeft ten opzichte van degene die men moet controleren.  
Behalve een controlefunctie heeft de LCTI nog een adviesfunctie. Deze functie 
valt uiteen in twee taken: 1) de overheid adviseren over eventueel gewenste aan-
passingen in de criteria en 2) de CvI’s adviseren en ondersteunen. De LCTI wil 
met haar toezicht namelijk ook bereiken dat de CvI’s de criteria en de procedures 
op gelijke wijze hanteren (LCTI, 2003). Daartoe worden middelen ingezet als 
werkconferenties, jaarlijkse bijeenkomsten met alle CvI’s en een jaarlijks gesprek 
met elk CvI afzonderlijk. Het doel hiervan is bevorderen van uniformiteit in het 
toepassen van de indicatiecriteria en daarmee verhoging van kwaliteit.  
Bij een dergelijke functie is van belang dat de toezichthouder voldoende betrok-
ken is, vertrouwen kan geven en kennis heeft van de praktijk. In de 
onderzoeksliteratuur (WRR, 2004; Eijlander et al, 2002; Emmelot et al, 2004) 
wordt er op gewezen dat het combineren van beide functies (controle en ad-
vies/stimulans) toezichthouders ‘in een spagaat kan brengen’ en hoge eisen stelt 
aan hun competenties.  
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Voor beide functies geldt in het geval van de LCTI dat het toezicht zowel gericht 
is op de inhoud (worden de juiste indicaties afgegeven; hoe kan dit worden verbe-
terd) als op procedures (houden de CvI’s zich aan de juiste procedures bij het 
afgeven van toelaatbaarheidsbeslissingen; hoe kan dit worden verbeterd). Voor 
het eerste mag verwacht worden dat het werk van het LCTI ook zal leiden tot ‘ju-
risprudentie’ over hoe de gestelde criteria moeten worden opgevat, en dat dit in 
het bijzonder zal gelden voor gevallen waarin sprake is van beredeneerde afwij-
king door de CvI’s. 
 
Het onderscheid in functies impliceert ook twee opvattingen van effectiviteit. 
Vanuit de controlefunctie is de LCTI effectief als ze (a) zoveel mogelijk foutieve 
indicatiebeslissingen opspoort en weet te corrigeren en (b) controverses over de 
toepassing van de criteria weet op te lossen. Vanuit de adviesfunctie is ze effectief 
als ze (c) de kwaliteit van het werk van de CvI’s weet te verhogen, zowel wat be-
treft het indiceren als het volgen van de juiste procedures en (d) tot 
beargumenteerde adviezen aan de overheid weet te komen over aanscherping of 
herformulering van de criteria. De kostenvraag moet hierbij apart worden bezien. 
Het is immers mogelijk dat het toezicht wel effectief is maar bijzonder kostbaar. 
Dat is bijvoorbeeld het geval als CvI’s hun werk in de meeste gevallen goed doen 
en er slechts in een gering aantal gevallen sprake is van fouten of onvolkomenhe-
den.  
 
In het kader van de evaluatie van de ervaringen met de Regeling Leerlinggebon-
den Financiering is het van belang na te gaan hoe de LCTI haar taak uitvoert, en 
hoe de CvI’s oordelen over de taakuitvoering van de LCTI. De BOPO formuleer-
de daartoe de volgende onderzoeksvragen:  
1. Op welke wijze houdt de LCTI toezicht op de procedures en de toepassing 

van criteria voor de indicatiestelling door de CvI? Welke kosten zijn met het 
toezicht gemoeid? 

2. Op welke wijze ondersteunt de LCTI de CvI’s inzake procedures en criteria 
voor indicatiestelling? Is de ondersteuning kwantitatief en kwalitatief te ka-
rakteriseren? 

3. Is het toezicht volgens de LCTI effectief? Met andere woorden: worden pro-
cedures en criteria door de CvI’s toegepast zoals bedoeld in de WEC en het 
Besluit LGF? 
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4. Wat is het oordeel van de CvI’s over toezicht en ondersteuning door de 

LCTI? Welk oordeel hebben de CvI’s over de advisering van de LCTI aan de 
minister over de indicatiestelling? 

5. Welke verbeteringen in toezicht en ondersteuning zijn volgens LCTI en CvI’s 
mogelijk? 

 
 
1.3 Uitvoering van het onderzoek 
 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de volgende activiteiten 
verricht:  
- documentanalyse 
- interviews bij de LCTI  
- interviews bij alle CvI’s over het functioneren van de LCTI  
- vragenlijsten bij alle CvI’s m.b.t. tevredenheid en ingeschatte effectiviteit 
- deskundigenraadpleging voor de bespreking van gevonden dilemma’s.  
 
Ad 1. Documentanalyse  
Een belangrijk deel van het werk van het LCTI is gedocumenteerd. Daarom is do-
cument- en dossieranalyse ingezet voor vraag 1 en 2 (beschrijvend) en voor vraag 
3 (analyse effectiviteit). De volgende documenten zijn bestudeerd:  
- beschrijvingen van gehanteerde procedures en werkwijzen (inclusief de 

vormgeving van de interne besluitvorming rond de beoordeling van de dos-
siers); 

- algemene informatie over de indicatieprocedure die de LCTI aan alle CvI’s 
verstrekt heeft;  

- de rapporten van de LCTI over de indicatiestelling in het schooljaar 
2002/2003; 

- de rapporten van de LCTI over de indicatiestelling in het schooljaar 
2003/2004; 

- individuele terugkoppelingen aan de afzonderlijke CvI’s over hun indicatie-
praktijk voor het schooljaar 2003/2004;  

- uitgebrachte adviezen aan de minister eind 2003 en eind 2004;  
- werkplan en jaarverslag LCTI (inclusief organisatie en management);  
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- begrotingen (in verband met de vraag naar de kosten; hierbij wordt onder-
scheid gemaakt naar commissie en bureau; onderscheiden taken.  

 
Opmerking 
Oorspronkelijk was ook analyse gepland van een aantal (15) dossiers om de ‘me-
ningsverschillen’ in kaart te brengen en het type argument van de LCTI 
(inhoudelijk/procedureel/verwijzing naar wet- en regelgeving). Deze activiteit is 
vervangen door nadere analyse van de terugkoppelingen en onderzoek naar de 
werkwijze van de LCTI bij de beoordeling.  
Deze beslissing had de volgende redenen. Ten eerste bleken de terugkoppelingen 
voldoende inzicht te geven in de inhoud van de meningsverschillen en de argu-
menten van de LCTI (zie 4.3.2.). Ten tweede bleek dossieranalyse ook niet de 
aangewezen manier om na te gaan wie er bij verschil van mening gelijk heeft: de 
LCTI of de CvI’s. De LCTI hanteert bij de beoordeling een zorgvuldige methode 
met vastgelegde richtlijnen en per dossier twee beoordelaars die expertise hebben 
voor het betreffende cluster (zie 2.2.3). De LCTI heeft de criteria ook zelf mede 
opgesteld. Wanneer beide beoordelaars van mening zijn dat de criteria niet zijn 
toegepast zoals (door henzelf) bedoeld, dan kan men gevoeglijk aannemen dat dat 
ook zo is.  
Met betrekking tot een beperkt aantal onderwerpen echter laat de overeenstem-
ming van de beoordelaars soms te wensen over. Dit zijn de ‘grijze gebieden’ 
waarin meerdere interpretaties mogelijk zijn. In dat geval hoeft een andere inter-
pretatie van de CvI’s ook niet per se fout te zijn. Het is dan niet zozeer van belang 
te beslissen wie er gelijk heeft, maar hoe de problemen met de betreffende criteria 
moeten worden opgelost. Deze probleemgebieden worden door de LCTI onder-
kend en verwerkt in haar adviezen aan de minister (zie 4.4).  
 
Ad 2. Interviews LCTI 
Nadere informatie over het functioneren van de LCTI is verzameld door middel 
van interviews met de voorzitter en de secretaris van de LCTI. Daarnaast zijn zes 
bureaumedewerkers geïnterviewd: per cluster de seniormedewerker en een juni-
ormedewerker. Deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de dossiers 
en de terugkoppeling aan de CvI’s (controlefunctie). De senioren zijn bovendien 
belast met de (voorbereiding van) advisering aan de minister (adviesfunctie).  
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Verder heeft een interview plaatsgevonden met de medewerker die belast is met 
de vormgeving en het beheer van de digitale protocollen en met de (seni-
or)medewerker die verantwoordelijk is voor de vormgeving en het beheer van de 
‘onderzoekerdatabase’ waarin de dossierbeoordelingen digitaal worden vastge-
legd. Deze interviews vonden plaats op de werkplek zodat de werkwijze ook kon 
worden gedemonstreerd. 
Het interview met de voorzitter en de secretaris had vooral betrekking op de grote 
lijn: de opbrengsten en strategieën van de LCTI en een eigen evaluatie daarvan. 
De interviews met de senioren had zowel betrekking op de controlerende taak als 
op de adviserende taak en op eventuele problemen die zij daarbij ondervonden. In 
de interviews met de junioren gingen we vooral in op de concrete werkwijze en 
knelpunten bij het dossieronderzoek en het schrijven van terugkoppelingen. Zo-
wel senioren als junioren vroegen we bovendien om een inschatting van de eigen 
competentie en effectiviteit. 
Aandachtspunten over de interviews heen waren: 1) mogelijke discrepanties tus-
sen het officiële toezichtbeleid en de uitvoering ervan; 2) de relatie met de CvI’s 
en het evenwicht tussen controle en advies; 3) mogelijke knelpunten en verbete-
ringen; 4) verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. 
 
Ad 3. Interviews bij de voorzitters van de CvI’s 
Om het perspectief te kunnen onderzoeken van de CvI’s op het toezicht en de on-
dersteuning door de LCTI, zijn alle (34) CvI’s verzocht deel te nemen aan het 
onderzoek door middel van een telefonisch interview met de voorzitter. Verschil-
lende voorzitters bleken deze functie voor meerdere CvI’s te vervullen. Met één 
CvI is het niet gelukt contact te krijgen, twee voorzitters weigerden deelname en 
één voorzitter wilde slechts spreken uit naam van één van de vier CvI’s waarvoor 
hij voorzitter was. Gesprekken zijn uiteindelijk gehouden met 22 van de 25 voor-
zitters.  
 
De gegevens zijn verzameld in een telefonisch interview aan de hand van een ge-
structureerde interviewleidraad. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: 
1) oordeel over de procedure, de administratieve belasting en de kosten; 2) erva-
ring met en oordeel over de terugkoppelingen; 3) contacten met de LCTI en de 
waardering daarvoor; 4) ervaring met verschil van inzicht; 5) type ondersteuning 
door de LCTI en de waardering daarvoor; 6) waardering voor de adviesfunctie 
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van de LCTI; 7) mogelijke knelpunten en wensen ten aanzien van verbetering in 
toezicht, ondersteuning en advisering.  
 
Ad 4. Vragenlijst bij de voorzitters van de CvI’s 
De interviews waren dermate intensief dat de aanvankelijk geplande verdiepende 
interviews overbodig waren. In plaats daarvan is een korte vragenlijst voor de 
voorzitters toegevoegd. Om preciezer inzicht te krijgen in de verdeling van de 
oordelen van de CvI’s vroegen we hen hun oordeel over de werkwijze en effecti-
viteit van de LCTI ook in een score uit te drukken. Daarbij werden 8 aspecten 
onderscheiden van (tevredenheid over het) functioneren en 6 aspecten van effec-
tiviteit. Van de 22 geïnterviewde voorzitters, vulden er 18 de vragenlijst in. 
 
Ad 5. Deskundigenraadpleging 
Er is een expertgroep gevormd met experts op het terrein van toezicht, indicatie-
stelling en (onderwijs)beleid en organisatie. Aan het eind van het onderzoek zijn 
met deze experts de conclusies en dilemma’s doorgesproken die uit het onderzoek 
naar voren kwamen. Daarnaast zijn zij geraadpleegd bij de constructie van de in-
strumenten.  
 
Analyses  
De meeste onderzoeksgegevens zijn van kwalitatieve aard en worden gecombi-
neerd bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. Met betrekking tot de 
effectiviteit (onderzoeksvraag 4) is gebruik gemaakt van een analysekader waarin 
worden opgenomen: de wettelijke taken van het LCTI, de twee onderscheiden 
functies (controle en advies) en de vier criteria voor effectiviteit.  
Enkele onderzoeksgegevens zijn kwantitatief van aard. Dat geldt voor tevreden-
heid van de CvI’s over het functioneren van de LCTI en hun inschatting van de 
effectiviteit. Van deze oordelen zijn samengestelde variabelen gemaakt.  
Ook de terugkoppelingen van de LCTI aan de CvI’s bevatte kwantitatieve gege-
vens, namelijk een score per kwaliteitsindicator. Ook hiervan is een 
samengestelde variabele gemaakt. Dit maakt het mogelijk verband te leggen tus-
sen de oordelen van de LCTI enerzijds en de CvI’s anderzijds en na te gaan of er 
verschillen zijn tussen de clusters. 
 

 17



Het functioneren van de LCTI 
 

 18

Over alle gegevens heen heeft nog een exploratieve analyse plaatsgevonden van-
uit een beleidstheoretisch/bestuurskundig kader. Op grond daarvan is beschreven 
in hoeverre het indicatiestellingbeleid (inclusief de werkwijze van het LCTI) vol-
doet aan criteria vanuit verschillende bestuurskundige benaderingen, te weten de 
juridische benadering, de economisch bedrijfsmatige benadering en de politiek-
maatschappeliike benadering (vgl. Van Gestel et al, 2000; Karsten et al, 2003). 
Bij de bespreking van de conclusies en dilemma’s is eveneens nagegaan hoe de 
werkwijze van het LCTI zich verhoudt tot gangbare kennis over functioneren van 
toezicht (WRR, 2004). 
 



2 Werkwijze van de LCTI
 
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de werkwijze van de LCTI met betrekking tot de 
taken die haar zijn opgedragen. Aan bod komen zowel de werkwijze zoals die in 
officiële stukken is vastgelegd, als de praktijk zoals die zich volgens de LCTI 
heeft ontwikkeld. Het perspectief van de CvI’s komt in het volgende hoofdstuk 
aan bod. 
 
Voor de beschrijving van de taken van de LCTI en de officiële werkwijze maken 
we vooral gebruik van de (vaak letterlijke) tekst uit het document 'Toezicht door 
de LCTI. Procedures en werkwijze 2004’ ( www.minocw.nl/brief2k/2003). Deze 
delen zijn te herkennen aan een getinte achtergrond.  
De tekstdelen die te maken hebben met de praktijk en met de zienswijze van de 
LCTI, zijn grotendeels gebaseerd op de gesprekken die we met de medewerkers 
hebben gevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de publicaties van de LCTI en 
de Website van de LCTI en zijn enkele conferenties bezocht.  
 
 
2.1 De taken van de LCTI 
 
De LCTI heeft in de regeling leerlinggebonden financiering twee taken meege-
kregen:  
- toezicht op de wijze waarop de Commissies voor de Indicatiestelling gebruik 

maken van hun bevoegdheid om kinderen te indiceren voor speciaal onder-
wijs of een leerlinggebonden budget aan de hand van de criteria;  

- adviseren aan de minister van OCenW over de bruikbaarheid van de criteria 
en eventuele wijzigingen daarin.  

De LCTI is bevoegd om een Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) aanwij-
zingen te geven omtrent het gebruik van de criteria. De LCTI stelt de minister van 
OCenW op de hoogte van zo’n aanwijzing. 
 
De LCTI wil met het toezicht bereiken dat Commissies voor de Indicatiestelling 
(CvI’s) op gelijke wijze de criteria hanteren. Zij wil er vanuit de toezichtstaak ook 
voor waken dat er een juiste scheidslijn getrokken wordt tussen kinderen die wel 
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voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering in aanmerking komen 
en leerlingen die daar niet voor in aanmerking komen.  
 
De LCTI richt zich in haar toezichtstaak vooral op het hanteren van de criteria. 
De LCTI ziet tevens toe op de werkwijzen binnen de CvI voor zover dat noodza-
kelijk is voor een zorgvuldige indicatiestelling en er geen andere instanties belast 
zijn met het toezicht op die aspecten daarop. Het gaat daarbij om administratieve 
procedures, besluitvormingsprocedures en het naleven van besluitvormingster-
mijnen. De LCTI rekent het zorgvuldig en expliciet onderbouwen van besluiten 
door de CvI’s uitdrukkelijk wel tot haar toezichtstaak. Zij ziet ook toe op het 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in het verkeer tussen de CvI’s en de 
LCTI. Het proces dat vooraf gaat aan de indicatiestelling in het Regionaal exper-
tisecentrum, zoals de begeleiding van ouders bij het completeren van het dossier, 
en de activiteiten na de indicatiestelling zoals de begeleiding van ouders bij het 
vinden van een passende school na de uitspraak van de CvI rekent de LCTI niet 
tot haar toezichtstaak.  
 
De LCTI voert haar taken uit aan de hand van de dossiers die haar door de CvI’s 
toegezonden worden. In het kader van het bewerkstelligen van een uniforme en 
verantwoorde wijze van omgaan met de criteria, rapporteert de LCTI ook aan de 
CvI’s hoe zij oordeelt over de wijze waarop de CvI’s de criteria gebruikt hebben 
en met de CvI’s daarover in gesprek treden. De LCTI wil daarmee bereiken dat de 
criteria op gelijke wijze gehanteerd worden. Tegelijkertijd wil de LCTI geïnfor-
meerd blijven over de problemen die CvI’s ervaren bij het toepassen van de 
criteria.  
 
Voor de beoordeling van de wijze waarop de CvI’s hun indicatietaak verrichten, 
is een Kader voor Toezicht opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke aspecten 
op welke wijze worden beoordeeld van het functioneren van de CvI’s en de wijze 
waarop zij omgaan met de criteria en op welke wijze deze aspecten worden be-
oordeeld. Het Kader voor Toezicht is aan de CvI’s bekend gemaakt. 
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2.2  Dossieronderzoek 
 
2.2.1 Doel en procedure 
Het dossieronderzoek kent drie stappen:  
1. onderzoek naar de volledigheid van het dossier;  
2. onderzoek naar de wijze waarop de CvI gebruik maakte van de criteria;  
3. onderzoek naar de onderbouwing van de besluitvorming.  
 
Ad 1. Onderzoek naar volledigheid 
De LCTI acht een volledig dossier een eerste vereiste voor een zorgvuldige indi-
catie. Het dossier moet de wettelijk vereiste informatie bevatten: het 
aanmeldformulier, de gegevens die voorgeschreven zijn in de Regeling indicatie-
criteria leerlinggebonden financiering (LGF) en het besluit van de CvI. Als dat 
noodzakelijk is om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen moet het dossier 
aanvullende informatie bevatten. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als de aan-
geleverde onderzoeken tegenstrijdige informatie bevatten. De LCTI rekent ook 
het protocol tot de vereiste informatie. In het digitale protocol onderbouwt en ver-
antwoordt de CvI het indicatiebesluit.  
Het onderzoek naar de volledigheid van het dossier wordt aangeduid als ‘de ad-
ministratieve check’. De wijze waarop dit onderzoek vorm krijgt kan van jaar tot 
jaar enigszins verschillen. Tijdens de administratieve check in 2004 zijn in ieder 
geval bekeken:  
- is het aanmeldformulier aanwezig en is het ondertekend;  
- zijn de onderzoeken aanwezig die voor de indicatiestelling voor een bepaalde 

schoolsoort voorgeschreven zijn volgens de Regeling indicatiecriteria leer-
linggebonden financiering;  

- is er een afschrift van het besluit van de CvI;  
- is het digitale protocol overgedragen waarin de CvI onderbouwt hoe zij tot de 

beslissing gekomen is;  
- stemmen de administratieve gegevens in het aanmeldformulier, het protocol 

en de onderzoeken overeen.  
 
De werkwijze van de LCTI is - op hoofdlijnen - als volgt. De CvI’s zenden van de 
eerste 50 gevallen een compleet dossier toe. Ieder dossier dat het LCTI bureau 
ontvangt, wordt opgenomen in het Dossierregister. De CvI krijgt een ontvangst-
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bevestiging. De administratieve check wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd na 
binnenkomst. Wanneer het dossier incompleet is voor wat betreft het onderteken-
de aanmeldformulier, het besluit, of een onderzoek, of wanneer een besluit van 
een CvI niet overeenstemt met het besluit zoals aangegeven in het protocol, wordt 
de CvI gebeld en tevens schriftelijk verzocht om de ontbrekende gegevens alsnog 
beschikbaar te stellen of het verschil tussen besluit en protocol recht te zetten. De 
CvI’s worden ook schriftelijk geïnformeerd over eventuele andere onvolkomen-
heden.  
Wanneer de CvI tenminste zo’n 50 dossiers heeft ingezonden die administratief 
compleet zijn en waarvan de bijbehorende protocollen juist zijn ingevuld, acht de 
LCTI een administratieve check op steekproeven uit de dossiers voldoende om op 
betrouwbare wijze toezicht uit te kunnen oefenen. De selectie daarvan vindt plaats 
op basis van de toegezonden digitale protocollen, zodat de selectie van dossiers 
een evenredige afspiegeling benadert van de verschillende schoolsoorten en leef-
tijdgroepen van alle dossiers. De steekproef voor de administratieve check 
bedraagt 10 tot 20% van de dossiers voor CvI’s die als regel complete dossiers 
inzenden.  
Van de overige dossiers zenden de CvI’s wel de digitale protocollen op, maar niet 
het onderliggende dossier. Deze blijven wel opvraagbaar voor de LCTI.  
 
De administratieve check wordt vastgelegd in een database, die geraadpleegd 
wordt bij terugkoppelingen aan CvI’s. Deze database wordt ook gebruikt bij de 
eindrapportage van de LCTI. 
 
Ad 2. Onderzoek naar het gebruik van de criteria  
Om te beoordelen of de CvI’s goed gebruik maken van hun indicatiebevoegdheid 
wordt een steekproef getrokken uit de dossiers van iedere CvI. Deze steekproef 
bevat de dossiers die nodig zijn voor het onderzoek naar het gebruik van de crite-
ria en dossiers die nodig zijn voor het evaluatieonderzoek. De steekproef bevat 
per jaar 30 tot 50 dossiers van een CvI. Wanneer er problemen zijn gesignaleerd 
met de wijze waarop de CvI de criteria hanteert worden er meer dossiers onder-
zocht.  
De samenstelling van deze steekproef wordt aan het begin van het schooljaar 
vastgesteld. De samenstelling en wijze van steekproef trekken wordt niet bekend 
gemaakt. De steekproef wordt gericht op de prioriteiten voor het toezicht en op de 
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onderzoeksvragen voor het betreffende jaar. Als regel worden dossiers opgeno-
men van iedere schoolsoort waarbij volgens vooraf gestelde regels geselecteerd 
wordt op aspecten als de aard van de beslissing (bijvoorbeeld beredeneerde afwij-
king, observatieplaatsing) of een doelgroep binnen een schoolsoort. De steekproef 
zal dus geen ‘afspiegeling’ zijn van alle dossiers van een CvI. 
 
In het Kader voor Toezicht wordt uiteengezet naar welke kwaliteitsaspecten ge-
keken wordt en hoe deze worden beoordeeld aan de hand van indicatoren en 
aandachtspunten. Er worden voor de onderzoekers van de LCTI waar nodig richt-
lijnen geformuleerd voor de wijze waarop beoordeeld wordt. Een onderzoeker 
beoordeelt een aantal dossiers van een CvI en legt de beoordeling op systemati-
sche wijze vast in een database. Een aantal belangrijke aspecten wordt door een 
tweede onderzoeker beoordeeld. Bij eventuele verschillen wordt overlegd. Wan-
neer daarmee het verschil niet wordt opgelost wordt een senior onderzoeker 
gevraagd als arbiter op te treden.  
 
Ad 3. Onderzoek naar de onderbouwing van de besluitvorming  
De onderzoekers van de LCTI beoordelen ook de kwaliteit van de onderbouwing 
van de CvI voor het al dan niet voldoen aan de verschillende criteria die voor de 
indicatie voor een schoolsoort gesteld worden. Die onderbouwing weerspiegelt de 
wijze waarop de CvI gebruik maakt van de criteria bij het indiceren. Ook voor 
deze beoordeling zijn voor de onderzoekers richtlijnen opgesteld en voorbeelden 
gegeven. De LCTI acht het van belang dat er een onderbouwing gegeven wordt 
en dat daarin de conclusie van de CvI gerelateerd wordt aan het criterium. 
 
2.2.2 Praktijk bij de digitale protocollen en dossiertoezending 
Digitale protocollen 
Het digitale protocol bestaat uit de volgende onderdelen:  
- persoonsgegevens; 
- aanmeldingsgegevens; 
- beschikbare diagnostische informatie; 
- stoornissen en beperkingen; 
- beperkingen van de onderwijsparticipatie; 
- mogelijkheden van de reguliere zorg; 
- oordeels- en besluitvorming. 
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De protocollen worden ingevoerd in het CvI-net en opgenomen in een grote data-
base. De databaseanalist houdt een maandelijkse monitor bij met algemene 
gegevens waardoor het mogelijk is de indicatiestelling als totaal te volgen: het 
aantal indicaties voor bepaalde schoolsoort, toe- of afname daarin, het vóórkomen 
van bepaalde beperkingen, de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de berede-
neerde afwijking of de observatieplaatsing. Een steekproef van protocollen 
worden mét de complete dossiers gebruikt voor verdere analyse door de onder-
zoekers.  
 
Problemen met het CvI-net 
Over de eerste versie van de digitale protocollen is veel te doen geweest. Om aan 
de bezwaren tegemoet te komen, heeft de LCTI een tweede, vereenvoudigde ver-
sie van het digitale protocol ontwikkeld (CvI-net II) dat een geringere belasting 
moet opleveren.  
Op het moment dat de gesprekken met de onderzoekers werden gevoerd, was de 
nieuwe versie nog maar kort in de lucht. Er werd wel volop mee gewerkt, maar er 
waren nog maar weinig protocollen overgedragen. Enige tijd later werd duidelijk 
dat ook de invoering van de nieuwe versie met nogal wat problemen gepaard 
ging. We vroegen daarom de beheerder wat er precies aan de hand was.  
 
Volgens de beheerder is de hardware voor het CvI-net heel gecompliceerd. Ge-
probeerd is problemen te voorkomen door de ontwikkeling ervan neer te leggen 
bij een gerenommeerd instituut. Maar niettemin waren er in het begin grote pro-
blemen met het opslaan van de gegevens. ‘Dat was natuurlijk vreselijk, want 
mensen waren dan alles weer kwijt.’ Volgens de beheerder is dat nu wel opgelost, 
maar zijn er niettemin nog wel eens problemen. Dat kan verschillende oorzaken 
hebben.  
- Er zitten nog een paar kleinere fouten in het systeem waardoor een dossier 

soms vastloopt, bijvoorbeeld wanneer een postcode of adres niet klopt. Je 
kunt dan niet verder terwijl dat natuurlijk wel zou moeten. Daar wordt aan 
gewerkt. 

- Sommige CvI’s hebben te maken met beperkingen van het eigen systeem. 
- Soms worden de protocollen ingevuld door mensen die heel weinig ict-

ervaring hebben.  
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Er is veel communicatie over en weer met de gebruikers via de mail, maar aan de 
(ontwikkeling in de) frequentie van de e-mails en aan de onderwerpen kun je wel 
zien dat de grootste problemen (september 2005) zijn opgelost. 
 
Naast het oplossen van de laatste fouten, staan er nog wat wensen op het pro-
gramma, waarover de beheerder in gesprek is met de leveranciers van software. 
Bijvoorbeeld: 
- Het programma zo aanpassen dat de gegevens niet per dossier hoeven te wor-

den verzonden maar met een hele selectie dossiers tegelijk (was 
oorspronkelijk ook de bedoeling, maar daar is door de problemen voorlopig 
van afgezien) 

- Het geschikt maken van het systeem voor doeleinden van de individuele 
CvI’s (eigen statistiek, integratie met eigen administratie).  

 
Nut en functie van de protocollen volgens de LCTI 
De LCTI gebruikt de digitale protocollen om de uitkomsten van de administratie-
ve check en het onderzoek naar het gebruik van de criteria steeds te relateren aan 
het totale aantal indicaties. Met de digitale protocollen kan de LCTI de ontwikke-
ling van de indicatiestelling als totaal volgen, zoals toe- of afname in het aantal 
indicaties voor een bepaalde schoolsoort, het vóórkomen van bepaalde beperkin-
gen, de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de beredeneerde afwijking of de 
observatieplaatsing. De gegevens uit de protocollen kunnen ook gebruikt worden 
voor evaluatieonderzoek, bijvoorbeeld om relaties te zoeken tussen verschillende 
leerlingkenmerken zoals stoornissen en de aard van de onderwijsbeperking. De 
LCTI is van mening dat zij alleen kan overgaan tot steekproefsgewijs dossieron-
derzoek wanneer alle protocollen digitaal ingezonden worden en deze protocollen 
ook zorgvuldig worden ingevuld. 
 
De LCTI stelt zich op het standpunt dat er zonder protocollen geen sprake kan 
zijn van transparantie van de indicatiebesluiten en dat zij derhalve noodzakelijk 
zijn voor de toezichtfunctie van de LCTI. De protocollen vormen in feite een 
stappenplan in de besluitvorming en zijn als zodanig een hulpmiddel bij het ne-
men van beslissingen. Bij het invullen worden eventuele hiaten in de 
onderbouwing expliciet. ‘Dit kan natuurlijk confronterend en lastig zijn voor de 
REC’s die de benodigde stukken moeten aanleveren, en het is voor de CvI’s niet 
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altijd eenvoudig voldoende ‘bewijsmateriaal’ boven tafel te krijgen’, licht een van 
de medewerkers toe.  
 
Wanneer iedereen de protocollen goed zou invullen, zouden deze ondanks de be-
knoptheid voldoende functioneel zijn en bovendien efficiënt, vinden de 
onderzoekers. Protocollen worden naar hun mening echter lang niet altijd vol-
doende informatief ingevuld. ‘Om te kijken of een indicatie goed onderbouwd is, 
moeten we er toch vaak de onderliggende dossiers bijhalen, terwijl dat eigenlijk 
niet de bedoeling is’. Sommige CvI’s hebben wat dat betreft hun zaken veel beter 
op orde dan andere.  
 
Of de protocollen voor de CvI’s een succesvol hulpmiddel zijn bij de besluitvor-
ming, hangt af van de wijze waarop ze worden gebruikt, stellen de onderzoekers. 
‘Het is een combinatie van verantwoording en besluitvorming. Er zit een heleboel 
in, als het goed wordt gebruikt zouden de CvI’s er zelf ook veel meer aan heb-
ben.’ 
De protocollen zijn echter voor veel CvI’s toch iets extra’s dat zij moeten invul-
len. ‘Zij zouden nuttig kunnen zijn bij het nemen van een beslissing. Maar vaak 
vind je in het dossier een apart A4-tje met de overwegingen.’ Sommige CvI’s ge-
bruiken ze wel functioneel, bijvoorbeeld tijdens de discussie in de vergadering. 
Het team wordt dan als het ware in disciplines verdeeld worden aan de hand van 
het protocol. ‘Dat maakt het gemakkelijker stukjes apart te beoordelen en het be-
sluit is daardoor objectiever.’ Bij heldere gevallen kan het protocol al worden 
ingevuld door de secretaris en kan het besluit als hamerstuk worden afgehandeld. 
Ook wanneer de protocollen achteraf worden ingevuld kunnen zij functioneel 
zijn, als controlemiddel. Sommige CvI’s blijven echter hun eigen procedures 
houden die niet goed overeenkomen met het protocol. ‘Dat is voor alle partijen 
minder efficiënt.’  
 
Naar de indruk van de onderzoekers is de weerstand tegen de protocollen wel 
verminderd en hebben ook steeds meer CvI’s zelf ook behoefte aan ‘harde’ statis-
tiek. Zelf staan zij wat ambivalent tegenover de nieuwe versie. Er zit veel minder 
informatie in: ‘alles is gefocust op efficiëntie, snelheid’. Dat maakt ze minder 
bruikbaar voor onderzoek en als basis voor advisering.  
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De nieuwe versie is wel flexibel. Extra informatie hoeft niet te worden ingevoerd, 
maar dat kan wel. De onderzoekers merken dat CvI’s daar soms zelf behoefte aan 
hebben, bijvoorbeeld om aannemelijk te maken waarom voor een bepaald school-
type is gekozen.  
 
Dossiertoezending 
Aanvankelijk moesten alle dossiers worden toegezonden (onderzoeksrapporten, 
testuitslagen, onderwijskundige rapporten, behandelingsplannen, observaties 
e.d.). Dit leidde tot chaotische toestanden. Na het proefjaar (2002-2003) is over-
gestapt op het toezenden van een steekproef. Zoals hierboven werd beschreven, 
gebeurde de steekproef aanvankelijk volgens categorieën. Later is overgestapt op 
random opvraging. Wanneer schoolsoorten dan ondervertegenwoordig zijn, of er 
bijvoorbeeld niet genoeg BA’s in zitten, worden extra dossiers aangevraagd. 
 
2.2.3 Praktijk bij de analyse 
De protocollen en dossiers worden geanalyseerd door de bureaumedewerkers van 
de LCTI. Voor ieder cluster is er een senioronderzoeker met ruime ervaring in het 
betreffende veld en een of meer junioronderzoekers (afhankelijk van de omvang 
van het cluster). Alle dossiers uit de steekproef worden dubbel beoordeeld met 
betrekking tot de onderdelen waar sprake kan zijn van een subjectief oordeel, het-
zij door twee junioren, hetzij door een senior en een junior. Bij verschil van 
mening tussen twee junioren raadplegen deze de senior. Deze hakt in laatste in-
stantie de knoop door.  
 
Gegevens worden ingevoerd in een onderzoekersdatabase. Hierin is ruimte voor 
aanmeld- en administratieve gegevens (leeftijd, REC, dossiernummer, naam be-
oordelaar etc.), gegevens per criterium en per criterium zowel het oordeel van de 
CvI als het oordeel van de LCTI.  
Er zijn per dossier minimaal twee documenten: voor beide beoordelaars en wan-
neer deze het niet eens waren ook de derde beoordeling. Slechts één van deze 
beoordelingen wordt gebruikt voor de feedback of voor onderzoek. Dat is de der-
de beoordeling of de beoordeling van de eerste beoordelaar wanneer beide 
beoordelaars het eens waren. De gegevens van de andere beoordelaar zijn er om 
inzichtelijk te maken op welke punten er sprake is van onduidelijkheid.  
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Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van richtlijnen die aan voortschrijdend 
inzicht kunnen worden aangepast. Er zijn algemene richtlijnen, afkomstig uit het 
Toezichtkader, uitgewerkt voor de verschillende clusters. Daarnaast zijn er check-
listen met aanwijzingen voor concrete beslissingen. Zo wordt aangegeven wat er 
moet gebeuren wanneer er iets ontbreekt, op welke plek commentaar moet toege-
voegd en hoe afwegingen dienen te worden gemaakt. ‘Wanneer er bijvoorbeeld 
verschillende tests zijn om een handicap aan te geven en ze hebben verschillende 
uitkomsten, wat laat je dan het zwaarst wegen, welke informatie vertrouw je het 
meest?’ De gedetailleerdheid van deze aanwijzingen is afhankelijk van het crite-
rium en ook van het cluster.  
 
2.2.4 Knelpunten bij de beoordeling 
De LCTI streeft naar een zo groot mogelijke transparantie en objectiviteit. Zij 
doet dit door (zoals hierboven geschetst) te werken met twee onafhankelijke be-
oordelaars die bij verschil van mening de hulp van een derde beoordelaar (de 
senior) in roepen en door te werken met vastgestelde richtlijnen.  
We vroegen de (junior)onderzoekers welke aspecten moeilijk te beoordelen zijn. 
Of een dossier gemakkelijk of moeilijk is te beoordelen hangt onder meer af van 
de volledigheid van de dossiers. Hoe vollediger die zijn ingevuld, hoe duidelijker 
voor iedereen de beslissing is. ‘Als ze weinig informatie opleveren, is het moei-
lijk.’ Protocollen en dossiers met weinig informatie worden niet teruggestuurd, 
maar in de conclusie over een dossier wordt gemeld ‘ontbrekende gegevens.’ Dat 
betekent dat de indicatie nog niet gegeven had mogen worden.  
 
Of er sprake is van een voldoende ernstige stoornis, vinden de onderzoekers in de 
meeste gevallen niet lastig te beoordelen. Wel heeft ieder cluster zijn moeilijke 
punten. Zo is het bij aanmelding van kinderen met autisme bij cluster 2, soms 
moeilijk te beoordelen of de communicatieve beperking inderdaad voorop staat. 
Bij cluster 4 kan dit criterium problemen geven wanneer er geen officiële DSM-
IV classificatie is en er ook geen expliciete uitspraak van een bevoegd deskundige 
is. ‘Soms moet je tussen de regels door lezen.’ 
 
Het criterium ‘ontoereikendheid reguliere zorg’ blijkt vaker problematisch. Daar 
is eigenlijk geen instrument voor en volgens de onderzoekers is er vaak weinig in-
formatie over opgenomen in de dossiers. ‘Je bent afhankelijk van wat een 
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leerkracht rapporteert. Die heeft vaak veel gedaan, maar weinig vastgelegd.’ 
Handelingsplannen zijn volgens de onderzoekers vaak ook moeilijk te beoordelen 
en onderwijskundige rapporten bevatten nogal eens inconsistente informatie. Bij-
voorbeeld doordat de logopedist en de docent de ernst van de stoornis of handicap 
verschillend inschatten. ‘Docenten lijken moeite te hebben met de dingen duide-
lijk bij de naam te noemen. Zij geven een relatief positief beeld, misschien ook 
omdat zij dat aan de ouders moeten voorleggen. Voor de bewijsvoering is dat niet 
altijd slim. Het moet zo duidelijk mogelijk. Je moet niet teveel tussen de regels 
door hoeven te lezen.’  
Bij cluster 4 is het vaak moeilijk te beoordelen of er voldoende sprake is geweest 
van bemoeienis vanuit de jeugdzorg of kinderpsychiatrie. ‘Vaak ontbreekt rap-
portage. Soms is niet duidelijk hoe lang de hulp geduurd heeft en welke hulp 
geboden is.’ 
 
Ook het criterium ‘onderwijsparticipatie’ blijkt vooral in cluster 4 lastig te beoor-
delen omdat testen ontbreken die de ontbrekende leervoorwaarden kunnen 
aantonen. Gedrag in de klas vinden de onderzoekers vaak wel zo beschreven dat 
daaruit een duidelijk beeld naar voren komt. Wel zeggen zij dat ze daarvoor vaak 
alle verslagen moeten doorlezen van mensen die met het betreffende kind hebben 
gewerkt, en dan zelf de conclusie moeten trekken. ‘Dat kost soms erg veel tijd, 
terwijl die argumentatie eigenlijk door de CvI had moeten gebeuren.’ 
 
Beoordelen of een beroep op de ‘beredeneerde afwijking’ juist is, vinden de on-
derzoekers relatief eenvoudig. ‘De CvI’s zien dan zelf wel dat niet aan alle 
criteria is voldaan en geven dan argumenten. Het is meestal vrij goed te zien of 
die hout snijden of niet.’  
Bij cluster 4 zijn de beoordelaars het over dit criterium niettemin minder vaak 
eens dan zij zelf wenselijk vinden. Relatief lastig te beoordelen blijkt ook het ge-
bruik van de beredeneerde afwijking bij ZMLK-leerlingen met een IQ > 60. In de 
meeste andere gevallen zijn de beoordelaars het redelijk eens. 
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2.3 Terugkoppelingen 
 
2.3.1 Doel en procedure 
De LCTI rapporteert aan de CvI’s over de uitkomst van de administratieve check 
en het onderzoek naar het gebruik van de criteria. Naar aanleiding van de admini-
stratieve check wordt onmiddellijk teruggekoppeld als een dossier incompleet is. 
Wanneer het dossier niet gecompleteerd wordt, krijgt de CvI bericht dat het dos-
sier als incompleet wordt geregistreerd. In de rapportage over het gebruik van de 
criteria wordt hier nogmaals melding van gemaakt. Over het onderzoek naar het 
gebruik van de criteria wordt tenminste éénmaal per jaar, maar zo mogelijk 
tweemaal per jaar aan de CvI gerapporteerd. De steekproef wordt in dat laatste 
geval in twee gedeelten beoordeeld. Rapportages expliciteren de wijze waarop de 
LCTI beoordelaars de besluitvorming van de CvI aan de hand van de criteria be-
oordelen en illustreren deze zienswijze aan de hand van voorbeelden uit de 
dossiers van de CvI. 
 
De onderzoeker stelt een rapportage op voor de CvI over een te voren vastgesteld 
aantal dossiers op basis van de beoordelingen in de database. De rapportage wordt 
door een senioronderzoeker geaccordeerd en door de voorzitter van de LCTI on-
dertekend.  
Een afschrift van een rapportage wordt aan de coördinator van het REC toege-
stuurd. Het bestuur van het REC heeft de taak de CvI in stand te houden en 
ouders te begeleiden bij het completeren van dossiers. Het niet functioneren van 
de CvI vraagt ook van het bestuur van het REC overleg of de samenstelling, toe-
rusting en afspraken met de CvI adequaat zijn. Ook kan de toeleiding van de 
dossiers, waar het REC een taak in heeft, niet adequaat zijn.  
 
Inhoud van de rapportage 
De terugkoppelingen beginnen met een informatief deel waarin onder meer wordt 
in de inleiding ingegaan op de relatie tussen de terugkoppelingen en het Toe-
zichtkader en op het belang van volledige dossiers en informatieve protocollen. 
Ook wordt een overzicht gegeven van de gebruikte dossiers. De beoordeling zelf 
bestaat uit twee delen: de administratieve check en de inhoudelijke beoordeling.  
De inhoud van de rapportage over het onderzoek naar het omgaan met de criteria 
wordt geënt op het Kader voor Toezicht. Alle kwaliteitsaspecten, indicatoren en 
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aandachtspunten komen in de terugkoppeling aan de orde. De rapportage eindigt 
met een waarderingsprofiel waarin een kwantitatieve waardering wordt gegeven 
van de wijze waarop de CvI in de onderzochte dossiers de criteria gebruikte. De 
LCTI geeft tot slot een oordeel over de wijze waarop de CvI gebruik maakt van 
de criteria in termen van voldoende tot goed of onvoldoende tot zeer zorgelijk. 
Bij een minder gunstige beoordeling wordt een voorstel voor overleg gedaan.  
 
2.3.2 Praktijk bij de terugkoppelingen 
De junioren schrijven een eerste concept van de terugkoppelingen op basis van 
wat in de database is ingevoerd. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. ‘Dan moet alles 
van één CvI uitgedraaid, inclusief de missing values. Soms moet je ook terug naar 
de dossiers. Wanneer in de database staat dat iets niet informatief genoeg was, 
moet je terug naar voorbeelden.’  
Voor de (junior)onderzoekers is het schrijven van terugkoppelingen een precaire 
zaak. Als de CvI goed is, is het geen probleem. In andere gevallen moet er een 
aantal zaken op een juiste manier worden aangekaart. De terugkoppeling moet 
duidelijk én genuanceerd zijn en goed onderbouwd. ‘Het moet ook aantoonbaar 
zijn. Soms merk je tijdens de terugkoppeling dat je iets niet hard genoeg kunt ma-
ken en moet je ook je oordeel weer wat bijstellen.’  
Gevoeligheden zitten er soms ook in de wijze van formuleren. Dat is ook een 
leerproces voor de onderzoekers. ‘Dat is inderdaad lastig. Je realiseert je niet al-
tijd hoe iets zwart-op-wit overkomt. Je ontwikkelt wel een soort 
standaardformuleringen voor bepaalde tekortkomingen, dat maakt het weer een-
voudiger.’ 
 
De senioronderzoekers voorzien de concepten van commentaar en hebben de re-
dactie. Door hun ervaring in het werkveld kunnen zij zich goed een beeld vormen 
van de problemen waar de CvI’s voor staan. De toezichtrol ervaren ook zij niet al-
tijd als eenvoudig. ‘Sommige dingen zijn triest en treurig, dan moet je soepel zijn. 
Maar toch moeten de regels worden toegepast. Je moet begrip hebben en toch 
handhaven. Het is anders dan wanneer je in het werkveld zit en alleen het indivi-
duele belang moet bewaken. Het gaat nu over het grotere geheel en dan moeten 
er knopen worden doorgehakt zoals je het anders misschien niet altijd zou doen’, 
zegt een van hen.  
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Wanneer de terugkoppelingen zijn verzonden, bellen de medewerkers om te in-
formeren hoe het is ontvangen en of er behoefte is aan een gesprek. Het is de 
bedoeling dat met iedere CvI in ieder geval eens in de twee jaar een gesprek 
wordt gevoerd, maar in ieder geval wanneer er sprake is van problemen. De ge-
sprekken worden desgewenst gevoerd in tegenwoordigheid van de voorzitter van 
het REC. Vanuit de LCTI zijn verschillende personen aanwezig: de junior die de 
terugkoppeling heeft geschreven, de senior en soms de secretaris en/of een com-
missielid.  
 
De gesprekken zijn in eerste instantie gericht op het bereiken van een goede ver-
standhouding. Volgens de medewerkers lukt het meestal om tot overeenstemming 
te komen tijdens zo’n gesprek, al worden er ook wel ‘harde noten gekraakt’. Er-
kenning voor de verschillende posities is belangrijk. ‘Belangrijk voor het contact 
met de CvI’s is de erkenning voor hoe moeilijk het is om voor een kind een goede 
plaats te vinden. Dan is werk- en levenservaring belangrijk.’  
Omdat de criteria veranderen, zijn de terugkoppelingen soms ook gedeeltelijk 
achterhaald. Dat kan dan ook worden besproken. En soms leidt een gesprek ertoe 
dat de LCTI gas terugneemt en een negatief oordeel afzwakt. In principe worden 
ook afspraken voor de toekomst gemaakt. 
 
 
2.4 Consequenties van een onvoldoende beoordeling 
 
2.4.1 Procedure 
De rapportage aan de CvI naar aanleiding van een dossieronderzoek gericht op 
het gebruik van de criteria kan een eerste stap zijn op de route naar een aanwij-
zing. De officiële procedure bij een onvoldoende beoordeling is als volgt.  
Wanneer de rapportage aan een CvI onvoldoende of zeer zorgelijk uitvalt vindt 
binnen 4 maanden een nieuwe rapportage plaats. Wanneer deze eveneens onvol-
doende of zeer zorgelijk beoordeeld wordt, gaat een procedure van intensief 
toezicht in. Er vindt een gesprek plaats van de LCTI met de CvI waarbij bespro-
ken wordt waarom de LCTI oordeelt dat er onvoldoende zorgvuldig gebruik 
gemaakt wordt van de criteria. De problemen die de CvI ervaart met het hanteren 
van de criteria worden ook besproken. Er worden afspraken gemaakt over de wij-
ze waarop de CvI zorgvuldiger gebruik gaat maken van de criteria.  
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Na de eerste aanwijzing  
Van de CvI worden nu eens per maand, of in tijden waarin weinig indicaties wor-
den uitgevoerd eens per twee maanden, 15 tot 20 dossiers opgevraagd. Deze 
dossiers worden beoordeeld via een verkorte procedure, waarbij de meest relevan-
te onderdelen van de kwaliteitsaspecten beoordeeld worden. Daartoe behoort in 
ieder geval het onderdeel ‘Oordeel en besluitvorming’. De CvI krijgt van de be-
oordelingen een rapportage. Deze rapportages worden besproken met de CvI 
waarbij wordt vastgesteld in welke mate de CvI erin geslaagd is de afspraken na 
te komen.  
Wanneer binnen de afgesproken periode, doch uiterlijk binnen 4 maanden geen 
verbetering optreedt, zal de LCTI een aanwijzing aan de CvI sturen. De LCTI be-
spreekt de redenen die tot de aanwijzing geleid hebben met de CvI. Een afschrift 
daarvan wordt naar de minister van OCenW gezonden. Ook het bestuur van het 
REC ontvangt een afschrift.  
Bij de aanwijzing wordt aangegeven waarom de LCTI oordeelt dat de betrokken 
CvI niet zorgvuldig met de criteria omgaat, welke problemen de CvI ervaart bij 
het gebruik van de criteria, welke afspraken gemaakt zijn met de betrokken CvI 
en waarom de LCTI van mening is dat de afspraken niet geleid hebben tot het 
voldoende zorgvuldig omgaan met de criteria. Tevens meldt de LCTI welke aan-
vullende afspraken met de CvI gemaakt zijn om tot voldoende zorgvuldig gebruik 
van de criteria te komen.  
De CvI wordt bij het geven van een aanwijzing gevraagd om van alle dossiers een 
afschrift naar de LCTI te zenden. De LCTI beoordeelt in de navolgende periode 
alle dossiers op het onderdeel ‘Oordeel en besluitvorming’ en op die andere on-
derdelen die in verband met de gemaakte afspraken het meest relevant zijn.  
Wanneer binnen de afgesproken periode doch uiterlijk binnen drie maanden het 
oordeel van de LCTI over het omgaan met de criteria nog steeds onvoldoende is, 
volgt een tweede aanwijzing aan de CvI, waarbij de minister van OCenW wordt 
geadviseerd de bevoegdheid van de CvI te ontnemen.  
De minister van OCenW stelt daarop een vervangende, ministeriële Commissie 
voor de Indicatiestelling in. De LCTI beoordeelt op gelijke wijze alle dossiers van 
deze ministeriële commissie en rapporteert de minister over het zorgvuldig ge-
bruik van de criteria door deze commissie.  
De minister van OCenW treedt in overleg met het bestuur van het REC om de ge-
rezen problemen op te lossen. Wanneer de minister van OCenW van mening is 
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dat er geen aanleiding meer is om de ministeriële commissie in stand te houden 
krijgt het bestuur van het REC weer de gelegenheid zelf een CvI in stand te hou-
den.  
 
Procedure bij eventuele bezwaren tegen het oordeel  
Wanneer een CvI bezwaren heeft tegen een beoordeling van de LCTI, die voort-
komt uit een rapportage, kan de CvI haar bezwaar met opgave van redenen aan de 
LCTI zenden. Bezwaren tegen een beoordeling van de LCTI worden alleen in be-
handeling genomen wanneer de CvI van mening is en onderbouwt dat zij 
zorgvuldig met de criteria omgaat, terwijl de LCTI oordeelt dat dit niet het geval 
is. De LCTI bespreekt met de CvI de beoordeling en het bezwaar van de CvI. Van 
dat gesprek wordt een verslag gemaakt.  
Wanneer de LCTI en de CvI niet tot overeenstemming kunnen komen, terwijl 
beide partijen van mening zijn dat zij de criteria zorgvuldig hanteren, wordt de 
beoordeling van de dossiers waarover partijen van mening verschillen aan de 
hand van het Kader voor Toezicht door onderzoekers van het LCTI-bureau en de 
CvI per dossier doorgenomen. Van dat overleg wordt een verslag gemaakt waar-
bij de eventuele verschillen van mening worden vastgelegd.  
Wanneer daarmee het verschil van mening niet wordt opgelost terwijl beide par-
tijen van mening zijn dat zij de criteria zorgvuldig hanteren, wordt de CvI 
uitgenodigd voor een openbare hoorzitting met de LCTI. De CvI kan daarbij ex-
terne deskundigen meenemen. De LCTI besluit na deze zitting over de 
beoordeling en deelt het besluit met de argumentatie schriftelijk mee aan de CvI. 
De LCTI zendt een afschrift aan de minister van OCenW. 
 
2.4.2 Praktijk 
Tot nu toe is de LCTI nog niet overgegaan tot het geven van aanwijzingen. Wel 
zijn er regelmatig gesprekken gevoerd met CvI’s bij wie het waarderingsprofiel te 
wensen overliet. In sommige gevallen is overgegaan op het versneld opvragen 
van dossiers. 
In principe wordt alles in overleg opgelost, stellen de medewerkers. Dat heeft ook 
te maken met het feit dat de LCTI in het verleden alleen een adviserende taak had. 
Een toezichthoudende taak eist toch een andere houding waar beide partijen aan 
moeten wennen. ‘Als de verstandhoudingen goed zijn, is dat geen probleem. 
Maar commentaar schiet soms toch in het verkeerde keelgat. Het laatste half jaar 
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zijn de terugkoppelingen nog zorgvuldiger, voorzichtiger geformuleerd. Met er-
kenning voor dat het lastig is, maar dat het toch moet veranderen.’ 
Sommige medewerkers vragen zich af of de sanctie waarin de procedure voorziet, 
niet te zwaar is. ‘Je zou een tussenvorm moeten hebben. Nu proberen we toch zo-
veel mogelijk er samen uit te komen, terwijl je mensen er soms ook wat harder op 
zou willen aanspreken. Dat is nu, gezien de politieke situatie ook extra moeilijk.’ 
 
 
2.5 Ondersteuning en advisering 
 
2.5.1 Procedure 
Het document ‘Toezicht door de LCTI. Procedure en werkwijze 2004’ bevat 
slechts enkele fragmenten die betrekking hebben op de ondersteunende en advise-
rende taak van de LCTI.  
 
Ondersteuning 
Er vindt jaarlijks per cluster overleg plaats met de CvI’s. Daarbij worden bevin-
dingen van de LCTI besproken die het gehele cluster betreffen en er kunnen 
richtlijnen gegeven worden voor het omgaan met criteria in problematische geval-
len. Jaarlijks zal aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst belegd worden 
met alle CvI’s om over de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar te rappor-
teren en eventuele voornemens ten aanzien van adviezen van de LCTI te 
bespreken.  
Eveneens jaarlijks zullen de REC-coördinatoren geïnformeerd worden over de 
uitkomsten van het onderzoek van de LCTI en de voorgenomen advisering. Zij 
kunnen daarmee de terugkoppelingen aan hun CvI in de context plaatsen van het 
functioneren van de indicatiestelling in het gehele cluster. Ook kunnen zij de 
LCTI informeren over de eventuele problemen die de criteria met zich mee bren-
gen bij het organiseren van het toeleidingstraject waarbij de dossiers met de 
ouders worden samengesteld. 
 
Advisering 
De minister van OCW ontvangt jaarlijks een uitgebreid verslag over de bevindin-
gen van de LCTI ten aanzien van de wijze waarop de CvI’s gebruik maken van 
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hun bevoegdheid. Met het ministerie kunnen afspraken gemaakt worden over tus-
sentijdse rapportages. 
De LCTI zal in het najaar van 2004 deze procedure en werkwijze voor het toe-
zicht door de LCTI evalueren aan de hand van de ervaringen die hiermee zijn 
opgedaan. Deze procedure en werkwijze wordt dan waar nodig bijgesteld. De bij-
gestelde procedure en werkwijze voor toezicht voor het jaar 2005 wordt aan de 
CvI’s bekend gemaakt. Een afschrift wordt gezonden aan de minister van OcenW.  
 
2.5.2 Praktijk 
Het aanloopjaar 2002/2003 is met name gebruikt voor advisering en bijstelling 
van de criteria. De LCTI had toen nog geen formele toezichttaak. Hoewel de be-
oordelingen na het aanloopjaar een belangrijkere rol zijn gaan spelen, blijft de 
LCTI een groot deel van aandacht besteden aan ondersteuning en advisering. De 
toezichtrol staat in haar perceptie ook in dienst van de ondersteunende en advise-
rende taak: door het dossieronderzoek wordt immers duidelijk waar de problemen 
zitten in de (toepassing van de) criteria en de bewijsvoering.  
 
Ondersteuning van de CvI’s 
De terugkoppelingen zijn zowel bedoeld als beoordeling als als ondersteuning. De 
terugkoppelingen geven informatie over de wijze waarop de criteria geïnterpre-
teerd dienen te worden. Door de inbreng van de LCTI kunnen de CvI’s 
gemakkelijker tegenwicht bieden tegen de REC’s en zo hun onafhankelijkheid 
vorm geven, is de mening van de LCTI. In hoeverre de CvI’s zelf de terugkoppe-
lingen als ondersteunend ervaren, komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 
 
Naast de terugkoppelingen probeert de LCTI de CvI’s op verschillende manieren 
te ondersteunen. Er is een helpdesk voor de digitale ondersteuning bij problemen 
met het CvI-net en medewerkers kunnen gemaild of gebeld worden voor inhoude-
lijke vragen. (Ongeveer) vier keer per jaar verschijnt er een LCTI-nieuwsbrief 
waarin actuele informatie te vinden is die van belang is voor de indicatiestelling 
zoals informatie over te gebruiken instrumenten, lopende projecten, CVI-Net en 
waarin ook vragen beantwoord worden. 
 
De publicaties en andere materialen van de LCTI zijn digitaal (via de website) be-
schikbaar. Er is bijvoorbeeld een hanteerbaar overzicht van de criteria en ook het 
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onderwijskundig rapport is via de website te downloaden, zowel in een papieren 
als in een digitale versie. Dat rapport moet een oplossing bieden voor de proble-
men die er zijn bij de bewijsvoering van de criteria ‘Onderwijs beperking’ en 
‘Ontoereikende zorgstructuur’. 
 
Een ondersteunende functie hebben ook de conferenties die de LCTI organiseert. 
Op deze conferenties komen onderwerpen aan de orde die de terugkoppeling aan 
individuele CvI’s overstijgen. Op een jaarlijkse conferentie met de CvI’s worden 
de resultaten van het dossieronderzoek besproken en voornemens voor het ko-
mende jaar toegelicht. Ook een uitwisseling van casuïstiek kan daar plaatsvinden. 
 
Instrumentontwikkeling 
De LCTI stelt zicht op het standpunt dat een indicatiestelling alleen objectief kan 
zijn als de instrumenten die de handicap en leerachterstand in kaart moeten bren-
gen, goed zijn. Een andere vorm van ondersteuning heeft dan ook betrekking op 
de ontwikkeling van kwalitatief goede diagnostische instrumenten op punten waar 
deze nog ontbraken.  
Het gaat om wetenschappelijk werk m.b.t. testontwikkeling. Daarbij wordt sa-
mengewerkt met beroepsgroepen (NVO, NIP). De LCTI stelt zich daarbij ook tot 
taak de communicatie met en tussen de verschillende beroepsgroepen te verbete-
ren. De voorzitter van de LCTI constateert dat er soms sprake van een 
paradigmaprobleem tussen beroepsgroepen, tussen de psychiaters enerzijds en de 
gedragskundigen anderzijds. Woorden kunnen ook in de verschillende disciplines 
verschillende betekenissen hebben, waardoor misverstanden gauw zijn gewekt. 
Voor de productie wordt samengewerkt met private ondernemingen als uitgevers.  
 
Advisering aan de minister 
Op basis van het dossieronderzoek en de gesprekken met het veld, doet de LCTI 
voorstellen ten aanzien van de aanpassing van de criteria en aanpassing van de 
procedures. De eindadviezen over 2003 en 2004 bevatten een groot aantal tekst-
voorstellen voor aanpassing van de indicatiecriteria en voor instrument-
ontwikkeling. Een deel van de adviezen heeft betrekking op vereenvoudiging van 
de (her) indicatieprocedure. De inhoud en kwaliteit van de advisering komt verder 
aan de orde in 4.4.  
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Contacten met ouders 
De LCTI rekent ook contacten met ouders tot haar ondersteunende taak. Naar ei-
gen zeggen voert de commissie veel gesprekken met ouders en ouderverenigingen 
over waar zij tegenaan lopen en zij wil voor die groep ook een voorlichtende 
functie hebben. De LCTI stelt zich op het standpunt dat het bij de huidige veran-
deringen gaat om een democratisering tussen de vragende en aanbiedende 
partijen. ‘Ouders zijn daarbij aan de winnende hand’, meent de voorzitter. ‘Ou-
ders hebben echter ook hun eigen ideeën en belangen en handelen soms ook tegen 
het belang van hun eigen kind in. Inbreng van een neutrale partij is dan zeer 
wenselijk’. 
 
 
2.6 Kosten van toezicht, ondersteuning en advisering 
 
De totale begroting van de LCTI voor 2005 bedraagt € 1.938.600. Daarin zitten 
zowel de kosten voor toezicht (controle) als voor advisering en activiteiten (m.n. 
voorlichting en communicatie). Voor veel kostenposten is niet goed uit te maken 
in hoeverre ze horen tot de toezichtfunctie dan wel de adviesfunctie. Wanneer er 
toch een verdeling moet worden gemaakt, begroot de LCTI de kosten voor toe-
zicht op € 1.076.400. 
De kosten voor toezicht bestaan deels uit vaste personele kosten (vnl. dossieron-
derzoek) en deels uit tijdelijke personele kosten en activiteiten (grotendeels 
automatiseringskosten). Verder zijn hierbij ook naar rato de vaste materiële kos-
ten gerekend (huisvesting, kantoorkosten e.d.) en eveneens naar rato de kosten 
voor de commissie, secretariële ondersteuning en incidentele materiële kosten. 
 
Van de totale begroting van € 1.938.600 rekent de LCTI € 445.200 tot de advies-
functie en € 417.000 voor ondersteunende activiteiten als voorlichting, scholing 
en communicatie. Beide bedragen bevatten naar rato ook de algemene materiële 
kosten (als huisvesting en kantoorkosten) en eveneens naar rato de kosten van de 
commissie, secretariële ondersteuning en incidentele materiële kosten. Opgemerkt 
moet worden dat de kosten voor dossieronderzoek zijn nu geheel zijn toegerekend 
aan de kosten voor de toezichtfunctie, hoewel (een zekere hoeveelheid) dossier-
onderzoek ook voor de adviesfunctie noodzakelijk is. 
 



3 Het oordeel van de CvI’s 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op het perspectief van de CvI’s (onderzoeksvraag 4). 
Wat is hun oordeel over het toezicht door de LCTI? In hoeverre voelen zij zich 
gecontroleerd dan wel gesteund? En wat is hun oordeel over de advisering van de 
LCTI aan de minister over de indicatiestelling? 
 
 
3.1 Respondenten en werkwijze 
 
Interviews 
Omdat op voorhand duidelijk was dat de meningen over de LCTI verdeeld zijn, 
maar niet duidelijk hoe de voor- en tegenstanders waren verdeeld, hebben we ge-
probeerd alle CvI’s te betrekken bij de beantwoording van deze vragen. We 
benaderden daarom alle 34 CvI’s om de namen van de voorzitters te achterhalen. 
Verschillende voorzitters bleken deze functie voor meerdere CvI’s te vervullen. 
Met één CvI is het niet gelukt contact te krijgen, twee voorzitters weigerden deel-
name en één voorzitter wilde slechts spreken uit naam van één van de vier CvI’s 
waarvoor hij voorzitter was. Gesprekken zijn uiteindelijk gehouden met 22 van de 
25 voorzitters. 
De interviews werden telefonisch gehouden en namen ongeveer 45 minuten in 
beslag. We stuurden de voorzitters van te voren een semi-gestructureerde inter-
viewleidraad toe, voornamelijk bestaande uit algemene, open vragen.  
 
De antwoorden van de vragen zijn, waar mogelijk, gecategoriseerd in termen van 
meer of minder steun voor de LCTI. In de verslaggeving hieronder wordt de ver-
deling over deze categorieën aangegeven. Per categorie antwoorden wordt eerst 
een algemene uitspraak gedaan, gevolgd door het aantal respondenten (n) dat door 
deze uitspraak wordt vertegenwoordigd. Deze uitspraak wordt vervolgens toege-
licht met een of meer citaten uit de interviews. Niet alle vragen worden in dit 
hoofdstuk verslagen. Een deel is verwerkt in hoofdstuk 4 (de effectiviteit van de 
LCTI) en hoofdstuk 5 (verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen). 
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Vragenlijst 
We verzochten de voorzitters ook een vragenlijst in te vullen waarin zij een score 
konden toekennen aan hun oordeel over verschillende aspecten van het functione-
ren van de LCTI. Op deze manier was het mogelijk het draagvlak voor de LCTI 
bij de CvI’s te kwantificeren. Een deel van de uitkomsten van de vragenlijstjes 
heeft betrekking op de tevredenheid van de CvI’s en is opgenomen in tabel 1. Een 
ander deel heeft te maken met de inschatting van de effectiviteit en is in hoofd-
stuk 4 opgenomen.  
 
 
3.2 Protocollen en dossiertoezending 
 
Hoe staan de CvI’s tegenover de nieuwe digitale protocollen? Is er sprake van 
vooruitgang ten opzichte van de vorige versie? Vormen de protocollen een extra 
belasting of zijn zij ook een hulpmiddel bij de indicatiestelling? En in hoeverre 
betekent het opsturen van complete dossiers een belasting voor de CvI’s? 
 
Protocollen 
De meningen van de voorzitters van de CvI’s over de protocollen zijn sterk ver-
deeld. Een deel (8) is ronduit positief over de nieuwe protocollen en sommigen 
van hen vinden ze ook een handig hulpmiddel dat ook ingezet kan worden in het 
voortraject. Een van hen formuleert dat aldus: ‘De digitale protocollen zijn ener-
zijds een instrument dat de LCTI nodig heeft om een oordeel te kunnen geven 
over de beslissingen. Anderzijds is het ook sturend bij het proces van indicatie-
stelling. Het is ook nuttig voor de aanleverende instanties. Men merkt dat de 
indicatiecriteria steeds beter benut worden voor het vullen van de dossiers.’  
 
Een ander deel (9) ziet op zich het nut of de noodzaak wel van de protocollen, 
maar vindt ze nog niet goed genoeg of nog steeds te tijdrovend. Een citaat: ‘De 
inhoud is erop vooruitgegaan met CvI-net II, dat in ieder geval een stuk korter is. 
Maar in technisch opzicht is het een drama. De LCTI heeft een grote inschat-
tingsfout gemaakt, door CvI-net II voor ongeveer 50 mensen tegelijkertijd 
bereikbaar te maken. In werkelijkheid zijn er meestal 200 gebruikers actief. 
Vooral bij de implementatie is het fout gegaan.’ 
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Een minderheid (5) van de voorzitters is principieel tegen en ervaart het gebruik 
van de protocollen uitsluitend als overbodige ballast: ‘Het invullen van de digitale 
dossiers is alleen maar extra werk, het heeft geen ondersteunende functie voor het 
werk van de CvI. Men moet extra mensen aanstellen voor het invullen van de di-
gitale protocollen.’ Gesteld wordt ook wel dat de digitale dossiers vooral een 
onderzoeksfunctie hebben. Voor het invullen zouden de CvI’s dan een vergoeding 
dienen te krijgen. 
De tijd die het invullen van de protocollen kost, is waarschijnlijk mede afhanke-
lijk van de werkwijze van de CvI’s. Voor zover de voorzitters zich hier over 
uitlaten, variëren de schattingen van 15 tot 45 minuten per dossier. ‘CvI-net II 
scheelt veel tijd. Het invoeren voor de LCTI kost ongeveer een kwartier per dos-
sier. Dat is dan inclusief de extra tijd die de technische fouten kosten’, meldt een 
voorzitter van meerdere CvI’s (zowel 3 als 4). Een collega denkt daar heel anders 
over: ‘Vooral voor REC-4 kost dat veel te veel tijd. Toch zo’n 1½ uur per dossier 
bij de oude protocollen en nu nog ongeveer de helft van de tijd. Het zou nog veel 
korter kunnen.’  
 
Dossiertoezending 
De helft van de geïnterviewde voorzitters (11) heeft niet zoveel moeite met de 
dossiertoezending sinds de LCTI is overgestapt op het opvragen van steekproe-
ven. Zij vinden het een beperkte belasting die erbij hoort. ‘Dat kost wel tijd en 
geld, maar het is nodig en uitstekend dat de LCTI controleert. Hoe zou de contro-
le anders georganiseerd moeten worden?’ verwoordt een van hen dit standpunt.  
Sommige voorzitters (3) hebben op zich geen bezwaar tegen de dossiertoezen-
ding, maar lopen tegen de krappe planning aan. ‘Het lastige is alleen dat de LCTI 
de verzoeken altijd indient in drukke perioden en/of vlak voor vakanties, en dat de 
dossiers er dan binnen twee weken moeten zijn.’ 
 
Een flinke minderheid (8) vindt het wel een heel gedoe en heeft moeite met de 
tijd die dit kost. ‘Dit kost driekwart dag voor het opzoeken, kopiëren, en aangete-
kend verzenden. Dit kan eigenlijk niet uit het CvI-budget.’ Ook wordt door 
sommigen van hen getwijfeld aan het nut van de dossiertoezending. ‘Het is de 
vraag of de controle veel waarde heeft. Er is een onafhankelijke CvI die veron-
dersteld wordt zijn werk te doen. Als dat niet zo is, komt er toch geen andere 
beslissing.’ 
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3.3 Terugkoppelingen en contact 
 
Wat is de ervaring van de CvI’s met de schriftelijke terugkoppelingen? Is men het 
in het algemeen eens met de inhoud? Wordt het oordeel goed onderbouwd? Zijn 
de formuleringen passend?  
Hoe is het contact met de CvI’s over de terugkoppelingen? Stellen de CvI’s het 
op prijs dat de LCTI telefonisch contact opnemen? Is er al eens een gesprek met 
de LCTI gevoerd over de terugkoppelingen? Wat is de ervaring daarmee? En 
hebben de beoordelingen consequenties gehad voor de werkwijze van de CvI’s?  
 
Schriftelijke terugkoppelingen 
Ongeveer tweederde van de voorzitters (14) is het in grote lijnen eens met de in-
houd van de terugkoppelingen en met de onderbouwing van de oordelen. 
Sommigen voorzitters tonen zich zelfs uitgesproken tevreden over de inhoudelij-
ke feedback. Ook de formulering vindt men in het algemeen zorgvuldig, hoewel 
soms wat rechtlijnig. Verschil van inzicht is er vooral ten aanzien van ‘grijze ge-
bieden’ in de criteria. ‘In het algemeen zijn we het er wel mee eens, de LCTI is 
deskundig genoeg. Het komt wel eens voor bij moeilijke gevallen dat de LCTI tot 
een ander oordeel komt dan de CvI. Maar over deze gevallen kan je van mening 
verschillen.’  
Een minderheid (6) is maar matig tevreden of ontevreden. Deze voorzitters zijn 
vooral van mening dat er teveel op details wordt gelet (als onjuiste geboortedata) 
en dat er te weinig naar de samenhang wordt gekeken. ‘Er is geen sprake van een 
analyse. Het wordt gedaan door jonge, net afgestudeerde mensen, die hebben te 
weinig levenservaring.’ Ook wordt de LCTI wel verweten te weinig realiteitszin 
te hebben. ‘Ze hebben wel een scherpe kijk maar houden te weinig rekening met 
de lokale situatie en mogelijkheden.’ Eén van deze voorzitters is uitgesproken on-
tevreden en zegt het oordeel van de LCTI inmiddels naast zich neer te leggen. 
 
Contact over de terugkoppelingen 
De LCTI neemt gewoonlijk telefonisch contact op na het versturen van de terug-
koppelingen om na te gaan of verder overleg wenselijk is. De meeste voorzitters 
waarderen dit positief (15), slechts een enkeling (2) liet zich daarover minder po-
sitief uit. Sommige voorzitters (4) waren niet op de hoogte van telefonisch 
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contact, mogelijk omdat de contacten ook kunnen verlopen via de ambtelijk se-
cretaris.  
 
Niet alle voorzitters blijken ervaring te hebben met een bezoek van de LCTI naar 
aanleiding van de terugkoppelingen. Relatief veel voorzitters (6) geven aan niet te 
weten of er ooit een gesprek (anders dan via de telefoon) heeft plaats gevonden. 
Soms wordt daarbij verwezen naar de ambtelijk secretaris. Voor een ander deel 
(4) gold dat de terugkoppelingen altijd dermate positief waren dat er nog geen 
aanleiding voor een bezoek is geweest. 
Van degenen die wel ervaring hadden met deze bezoeken (11), zegt een deel (7) 
dat de gesprekken verhelderend hebben gewerkt of in ieder geval de verstandhou-
dingen ten goede zijn gekomen. ‘De LCTI is naar aanleiding van de 
terugkoppeling een keer langs geweest bij de CvI om de verschillen te bepraten. 
Dit werkte positief.’ ‘Die gesprekken zijn prettig en positief. De LCTI tast de au-
tonomie van de CvI niet aan.’ 
Een kleiner deel (4) vond de gesprekken niet zinvol, vooral omdat er toch verschil 
in interpretatie blijft. ‘Er is na het gesprek geen andere manier van kijken ont-
staan. De letter van de wet lijkt erg belangrijk voor de LCTI. Dat heeft ook te 
maken met de afstand van de waan van de dag, van wat leeft in de onderwijsprak-
tijk.’ 
 
Consequenties van de beoordeling 
De vraag naar de consequenties van de beoordeling is slechts bij tweederde (14) 
van de interviews duidelijk aan de orde geweest.  
Een positief effect van de terugkoppelingen op de werkwijze wordt expliciet ge-
signaleerd door een derde van de voorzitters (7). Zij geven aan dat de 
beoordelingen voor hen aanleiding zijn geweest hun werkwijze aan te passen of in 
ieder geval nog eens kritisch te bezien. Een paar citaten:  
- ‘Op zich zijn we erg blij met de beoordeling van de dossiers. Het is feedback   

voor reflectie.’  
- ‘We halen de leermomenten eruit en proberen die in de organisatie te bren-

gen’.  
- ‘Het aardige van de beoordeling door de LCTI is dat zij een vingerwijzing 

geven. Als CvI heb je toch de neiging te verzwakken. De kritische blik is dan 
prettig.’ 
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Een minderheid van de voorzitters (3) meldt zich weinig van de (minder positie-
ve) beoordelingen aan te trekken: ‘de CvI heeft zich langzaam ontworsteld aan de 
greep van de LCTI.’ De analyse is te detaillistisch, is het commentaar of de LCTI 
houdt te weinig rekening met de realiteit. ‘De CvI wil niet roomser zijn dan de 
paus, en zit klem tussen de LCTI en het werkveld.’ 
Anderen (4) betrekken het effect niet op hun eigen werkwijze, maar op die van de 
LCTI of op de onderlinge verhoudingen. Als positief effect wordt bijvoorbeeld 
gemeld dat de LCTI de criteria heeft aangescherpt en dat de contacten soepeler 
verlopen. Een positief effect op het totaal van de indicatiestelling wordt eveneens 
genoemd: ‘De CvI’s en de LCTI houden elkaar scherp’. 
 
 
3.4 Ondersteuning en advisering 
 
De LCTI heeft naast een toezichthoudende taak ook een voorlichtende en advise-
rende taak. Wat vinden de CvI’s van de informatievoorziening en voorlichting 
door de LCTI? Waarderen zij de werkconferenties? Zijn zij tevreden over de ma-
nier waarop de LCTI de ervaringen van de CvI’s verwerkt in de adviezen aan de 
minister over het bijstellen van de criteria? 
 
Ondersteunende functie terugkoppelingen 
In de perceptie van de LCTI hebben ook de terugkoppelingen een ondersteunende 
functie. Niet in ieder interview is dit expliciet aan de orde geweest. Van de 17 
respondenten die op dit aspect ingingen, gaf het merendeel (10) aan de terugkop-
pelingen zowel als ondersteunend als als controlerend te ervaren. ‘De 
terugkoppelingen zijn een vorm van kwaliteitscontrole, maar het is ook onder-
steunend of bevestigend. Het is ook prettig te horen te krijgen dat je het goed doet 
als CvI, dat ik ook steunend.’  
Een minderheid (5) ervaart de terugkoppeling vooral als controlerend. ‘De CvI 
heeft meer ervaring en is deskundiger dan de LCTI. De LCTI kan daarom moei-
lijk ondersteunend zijn naar de CvI.’ Daar tegenover staan ook enkele 
respondenten (2) die de terugkoppeling vooral als ondersteunend ervaren.  
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Informatiemateriaal 
Het informatiemateriaal van de LCTI wordt het merendeel (15) als (redelijk tot) 
goed bruikbaar beoordeeld. ‘De publicaties zijn heel informatief en bruikbaar. Ze 
geven ook antwoord op actuele vragen die ook in de conferenties aan de orde zijn 
geweest. De website is ook bruikbaar, ook voor wat andersoortige informatie’. 
‘Zeker de brochure over de criteria is bruikbaar en nuttig. Die brochure wordt 
ook in het werkveld gebruikt.’ 
Degenen die zich wat kritischer uitlaten (6) vinden het soms wat ‘overdone’, te-
veel op de vorm gericht of overbodig. De brochure die in het algemeen zeer 
bruikbaar wordt geacht, wordt door een enkeling als te simplistisch beoordeeld. 
 
Inhoudelijke contacten per telefoon (en email) 
De LCTI stelt zich ook als vraagbaak over inhoudelijke kwesties op tegenover de 
CvI’s en zijn zowel per email als per telefoon aanspreekbaar. Veel respondenten 
(13) gaven aan hier ook naar tevredenheid gebruik van te maken. Een paar cita-
ten. 
- ‘Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van e-mail bij vragen of onduidelijk-

heden. Er komt altijd antwoord, en men is heel tevreden over deze vorm van 
ondersteuning’.  

- ‘Mevrouw X. is uitstekend. Zij mag gewoon gebeld worden.’ 
- ‘Men maakt het meest praktisch gebruik van rechtstreekse contacten met me-

vrouw Y. Zij reageert snel en de reacties zijn inhoudelijk waardevol. Het gaat 
dan om vragen over inhoudelijke zaken en over concrete dossiers. Zij geeft 
dan zelf antwoord.’ 

De overige respondenten maken geen gebruik van deze mogelijkheid (6), zijn er 
niet mee bekend (1) of schieten er niet veel mee op (3): ‘als ik iets niet weet, is 
het voor hen ook een moeilijk geval.’ 
 
Werkconferenties 
Over de werkconferenties zijn de meeste respondenten redelijk te spreken. Een 
deel van hen (6) is ronduit positief: ‘de ondersteunende functie van de LCTI komt 
vooral tot uiting op de conferenties. Dat is eigenlijk de totale terugkoppeling. 
Daar kunnen problemen in hun totaliteit worden overzien. Daar ontstaan soms 
ook heel interessante discussies die richting kunnen geven aan de oplossing van 
een probleem. Dat wordt door de LCTI ook goed opgepakt.’ Andere voorzitters 
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zijn in grote lijnen positief (8), maar plaatsen wel wat kanttekeningen: ‘sommige 
algemene onderwerpen blijven wel wat zweven’. 
Een ander deel (7) stelt zich veel kritischer op en vindt het vooral teleurstellend 
dat er te vaak in vrij algemene termen wordt gesproken. ‘De werkconferenties 
zouden meer toegespitst moeten zijn op het toepassen van de criteria. Nu draait 
men nog teveel om de hete brij heen.’ 
 
Advisering aan de minister 
Op de vraag ‘bent u tevreden over de manier waarop de LCTI de ervaringen van 
de CVI’s verwerkt in de adviezen aan de minister over het bijstellen van de crite-
ria?’, geeft niet iedereen een eenduidig antwoord. Een deel van de respondenten is 
van mening dat er goed werk wordt verricht op het gebied van de indicatiestel-
ling. ‘Daarbinnen doen ze goed werk, ze gaan systematisch te werk en op een 
gegeven moment is er weer een hobbel genomen.’ Bij deze respondenten is er ook 
begrip voor het feit dat het niet allemaal tegelijk kan en dat een aantal zaken nog 
niet is opgelost. Een enkeling is van mening dat de LCTI soms onvoldoende (of te 
weinig systematisch) het veld raadpleegt bij haar adviezen naar de minister.  
 
Voor anderen is de invloed van de LCTI te ondoorzichtig om antwoord te kunnen 
geven op deze vraag. Er zijn meer actoren in het spel en er valt niet goed op te 
maken wat de invloed is van de LCTI. Er is ook kritiek op het beleid. ‘De politiek 
regelt een aantal dingen niet zorgvuldig en voert vooral incidentenpolitiek. Daar 
heeft de LCTI ook weinig invloed op.’ 
 
 
3.5 Knelpunten en positieve invloed 
 
Welke knelpunten zijn er voor de CvI’s verbonden met het bestaan van de LCTI 
en/of de wijze waarop zij haar taak uitvoert? Heeft de LCTI ook positieve effec-
ten op het functioneren van de CvI? 
 
Knelpunten  
Eerder zijn de protocollen aan de orde geweest. Niet iedereen heeft hier moeite 
mee. Voor een deel van de respondenten blijven ze wél een knelpunt. Een van hen 
formuleert het aan het eind van het interview nog eens als volgt: ‘De protocollen 
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blijven een knelpunt. Ook voor onderzoek is zo’n uitvoerige informatieverzame-
ling niet nodig. Er hoeft niet een permanente onderzoekersdatabase te zijn op 
grond waarvan je allerlei soorten vragen kunt beantwoorden. Daar kun je ook op 
gezette tijden een gericht onderzoek naar doen. Dat is veel minder belastend voor 
de CvI’s, geeft veel minder tijdsdruk. De LCTI heeft een positieve invloed gehad 
tijdens de ontwikkelingsfase, maar zou nu niet meer zou uitgebreid te werk hoe-
ven te gaan.’ Een andere respondent typeert het protocol als een ‘scholings- en 
opleidingsprotocol’ dat voor doeleinden op de langere termijn verder vereenvou-
digd kan worden.  
Ook een eerder kritiekpunt, te ver afstaan van de dagelijkse praktijk, werd aan het 
eind van het interview door een aantal respondenten (3) herhaald. Hetzelfde geldt 
voor de soms ongelukkige timing van de gevraagde dossiertoezending en de trage 
terugkoppeling (2). Als nieuwe knelpunten werden genoemd: teveel inspraak van 
ouders (1), teveel doorslaan naar controle (1), te weinig inzet voor ruimere bekos-
tiging van bijvoorbeeld de herindicaties (1).  
 
De (minder positieve) houding van (sommige) CvI’s tegenover de LCTI wordt 
mede bepaald door het spanningsveld waarmee zij zelf te maken hebben. Het on-
derzoek waarmee de criteria worden onderbouwd wordt onder meer verricht door 
schoolpsychologen en orthopedagogen. De nieuwe wijze van indiceren en de ei-
sen die aan het onderliggende diagnostisch onderzoek worden gesteld, hebben 
invloed op hun manier van werken. Dat leidt tot fricties en veel ongenoegen. In 
hoofdstuk 6 komen we hier op terug. 
 
De positieve invloed van de LCTI 
Voor de meeste respondenten blijkt de positieve invloed van de LCTI belangrij-
ker dan de mogelijke knelpunten. Zo zijn veel respondenten (13) van mening dat 
de LCTI een positieve invloed heeft op het proces van indicatiestelling. Een aan-
tal citaten: 
- ‘De LCTI werkt stimulerend, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van toetsen en 

het standaardiseren van de diagnostiek.’ 
- ‘De LCTI is noodzakelijk en heeft een positieve invloed op de CvI’s. We moe-

ten werken naar een nationale standaard. Zonder LCTI zouden de CvI’s wel 
erg regionaal en eigenmachtig werken.’ 

- ‘Geen knelpunten. Door met de LCTI te communiceren, leert de CvI ook.’ 
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- ‘De grote winst zijn de criteria. Die zijn er gekomen en die worden steeds 

helderder. Dat werkt.’ 
 
 
3.6 Het oordeel in cijfers 
 
Aan het eind van de interviews vroegen we de respondenten nog een vragenlijstje 
in te vullen waarin zij hun tevredenheid over verschillende aspecten van het func-
tioneren van de LCTI konden uitdrukken op een 5-puntsschaal (1=zeer 
ontevreden; 5=zeer tevreden). De respondenten konden kiezen voor doorgeven 
van hun scores per telefoon of per email.  
Vier respondenten hebben wel meegedaan aan de interviews maar niet de vragen-
lijstjes ingevuld. Na controle blijkt de toon in deze interviews niet af te wijken 
dan in die van de meeste andere interviews. Deze voorzitters namen geen uitge-
sproken standpunten in (noch in positieve, noch in negatieve zin). Onderstaande 
gegevens mogen derhalve als representatief worden beschouwd, afgezien van de 
(geringe) vertekening die mogelijk is ontstaan doordat twee voorzitters niet aan 
het onderzoek hebben meegedaan.  
 
Tabel 1 Tevredenheid over functioneren LCTI  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de LCTI?  
Het gaat hierbij om de wijze waarop de LCTI op dit moment functioneert.  
1=zeer ontevreden; 2= ontevreden; 3= tussen tevreden en 
ontevreden; 4= tevreden; 5= zeer tevreden 

N gem. sd tevreden 
(4 of 5) 

De werkwijze van de LCTI in het algemeen 18 3.78 .65 78 % 
De wijze waarop de LTCI toezicht houdt 18 3.67 1.14 67 % 
De wijze waarop de LTCI uw werk ondersteunt 18 3.56 1.10 61 % 
De protocollen als toezichtmiddel 17 3.36 1.17 53 % 
De protocollen als hulpmiddel bij de eigen besluitvorming  14 2.93 1.00 36 % 
De wijze waarop de LCTI feedback geeft  18 3.83 .92 72 % 
De deskundigheid van de medewerkers 15 4.00 .85 80 % 
De toegankelijkheid van de LCTI voor de CvI’s 17 4.59 .51 100 % 

 
Ondanks alle eerder geuite kritiek, toont toch meer dan driekwart van de respon-
denten zich tevreden over de werkwijze van de LCTI in het algemeen (a). Ook 
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over de deskundigheid van de medewerkers van LCTI (g) en de wijze waarop zij 
feedback geven (f) is men over het algemeen te spreken. Sommige respondenten 
geven aan dat er wat dit betreft sprake is van een ontwikkeling. ‘De vragenlijst 
hier is wat statisch. Het doet geen recht aan het proces. Anderhalf jaar geleden 
hadden er andere antwoorden gestaan. Men is positiever geworden’. Een ander: 
‘Er zit een waardevolle groep mensen. Zij moesten ook groeien in hun rol.’ 
 
Unaniem blijkt men tevreden over de toegankelijkheid van de LCTI voor de 
CvI’s. Eén van de respondenten licht dit als volgt toe: ‘Er is alle ruimte om met 
de commissie en het bureau open te communiceren. Er is ruimte voor hoor en 
wederhoor, los van elkaars eigen verantwoordelijkheden. Er is regelmatig con-
tact, en dat verloopt prettig. Dingen worden direct doorgekoppeld. De contacten 
zijn heel open. Juist omdat je kunt zeggen wat je denkt. ’ 
 
Het minst tevreden is men toch over de protocollen. Voor de meeste respondenten 
blijken deze in ieder geval niet als hulpmiddel bij de eigen besluitvorming (e) te 
fungeren. Als toezichtmiddel (d) voldoen de protocollen voor (net iets meer dan) 
de helft van de geïnterviewden. Echt ontevreden hierover zijn overigens slechts 
drie respondenten, de andere vijf nemen een middenpositie in. Een van de res-
pondenten merkt op dat de protocollen als toezichtmiddel niet uit de lucht zijn 
komen te vallen: ‘Wij hebben het zelf die kant opgestuurd, wilden een eind aan 
overschrijfpraktijk.’ 
 
Om na te gaan of er verschillen zijn in tevredenheid tussen de clusters, is de sa-
mengestelde variabele tevreden gemaakt. Deze variabele bestaat uit de items a, b, 
c en f en heeft een homogeniteit (Cronbach’s alfa) van .901. Er werden geen signi-
ficante verschillen gevonden tussen de clusters.  
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4  Effectiviteit van de LCTI
 
 
 
 
In dit hoofdstuk proberen we een inschatting te geven van de mate waarin de 
LCTI effectief is. Eerder hebben we voor de effectiviteit vier criteria genoemd: 1) 
het opsporen en corrigeren van beslissingen; 2) het oplossen van controverses; 3) 
het verhogen van de kwaliteit van de CvI’s; 4) het aanpassen van de criteria en 
procedures. De eerste twee criteria hebben te maken met de toezichtfunctie, de 
laatste twee met de adviserende functie van de LCTI. Zoals wij echter zullen zien, 
zijn deze twee functies in de huidige fase niet goed van elkaar te onderscheiden.  
 
 
4.1 Het opsporen en corrigeren van foutieve beslissingen 
 
Is de LCTI in staat onjuiste beslissingen op te sporen? Onder een onjuiste 
beslissing verstaan we ten eerste een positieve indicatiestelling waarbij niet aan 
alle criteria is voldaan of waarin niet op een overtuigende wijze gebruik is 
gemaakt van de beredeneerde afwijking. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een 
onjuiste beslissing wanneer negatief wordt beslist terwijl een leerling eigenlijk 
wel voor een positieve indicatie in aanmerking zou moeten komen.  
 
Voor de beantwoording van deze vraag geven we eerst een overzicht van de 
beslissingen zoals die door de CvI’s in het schooljaar 2003-2004 zijn gemaakt. 
Ook gaan we na in hoeverre de LCTI het met deze oordelen eens is. Voor deze 
beide stappen maken gebruik van de rapportages van de LCTI (Eldik & Balm, 
2004; De Greef, 2004; LCTI, 2004; Lulofs& Arts, 2004; Van Rijswijk, 2004; Van 
der Zwan, 2004).  
 
Vervolgens gaan we in op de mate van zekerheid van het oordeel van de LCTI: 
dat de LCTI en de CvI’s het niet eens zijn, wil immers nog niet zeggen dat de 
LCTI altijd gelijk heeft. Voor deze stap komen we terug op de analyseprocedure 
die de LCTI hanteert en maken we gebruik van de gesprekken met zowel de 
senior- als de juniormedewerkers van de LCTI over de problemen die zij bij de 
beoordeling ervaren.  
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4.1.1 Overzicht van de beslissingen door de CvI’s  
De CvI’s hebben bij hun oordeelsvorming over de toelaatbaarheid van de 
aangemelde leerlingen de keuze uit vier alternatieven: 
- alle criteria zijn van toepassing: toelaatbaar tot de gewenste schoolsoort; 
- niet alle criteria zijn van toepassing, wel toelaatbaar via de beredeneerde 

afwijking; 
- CvI kan zich nog een oordeel vormen: observatieplaatsing; 
- niet toelaatbaar. 
 
De verdeling van de besluiten voor het jaar 2003/2004 door de CvI’s is 
opgenomen in tabel 2. In de oorspronkelijke rapportages wordt per cluster ook 
een uitsplitsing gemaakt naar schoolsoort. Dat is hier achterwege gelaten.  
 
Tabel 2 Verdeling van de besluiten 2003/2004 

Oordeel cluster 2 cluster 3 cluster 4 Totaal 

 N % N % N % N % 
Toelaatbaar 2362 54 8270 87 3960 69 14592 75 
Toelaatbaar via BA 1442 33 895 10 1411 25 3748 19 
% positief  87  97  94  94 
Observatie 33 1 19 - 69 1 121 1 
Niet toelaatbaar 511 11 217 2 161 3 889 5 
Geen oordeel 27 1 58 1 95 2 180 1 
Totaal besluiten 4375 13 9459 3 5696 6 19530 6 

 
 
Opvallend is het hoge percentage positieve besluiten: 94% van de aanmeldingen 
resulteert in een positief besluit, hetzij doordat alle criteria van toepassing zijn, 
hetzij doordat gebruik wordt gemaakt van de beredeneerde afwijking.  
 
4.1.2 Mate van overeenstemming met de LCTI 
In de rapportages wordt ook ingegaan op de overeenstemming tussen het oordeel 
van de LCTI en dat van de CvI blijkens de steekproef. Daarbij moet in 
aanmerking worden genomen dat in de steekproef een oververtegenwoordiging 
zit van moeilijke gevallen (besluit op basis van beredeneerde afwijking).  
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Overeenstemming bij cluster 2  
Bij cluster 2 is in de tweede helft van het schooljaar 2003/2004 een steekproef 
van 131 aanmeldingen geanalyseerd, verdeeld over de verschillende school-
soorten van dat cluster. Bij 68% van deze aanmeldingen komt de LCTI tot een 
gelijkluidend besluit. Grote overeenstemming (95%) is over de negatieve 
besluiten die bij dit cluster relatief vaak voorkomen en dan voornamelijk ESM-
dossiers2 betreffen. 
Wanneer het alleen gaat om overeenstemming over de positieve besluiten (alle 
criteria van toepassing of via de beredeneerde afwijking) dan is er sprake van 
66% overeenstemming. Dit verschilt overigens ook per schoolsoort: bij de SH-
dossiers3 is deze overeenstemming het hoogst (81%) en bij de ESM-dossiers het 
laagst (56%).  
In deze steekproef komt de LCTI in 11% van de gevallen tot een negatief besluit 
terwijl de CvI positief beslist (direct of via een beredeneerde afwijking). In 6% 
vindt de LCTI de informatie onvoldoende om een besluit op te baseren. 
 
Overeenstemming bij cluster 3  
Bij cluster 3 is in de tweede helft van het schooljaar 2003/2004 een steekproef 
van 448 aanmeldingen geanalyseerd, verdeeld over de verschillende 
schoolsoorten van dat cluster. Bij 69% van deze aanmeldingen komt de LCTI tot 
een gelijkluidend besluit. Met betrekking tot de vrij zeldzame negatieve besluiten 
is er in de steekproef een overeenstemming van 94%. 
Wanneer het alleen gaat om overeenstemming over de positieve besluiten (alle 
criteria van toepassing of via de beredeneerde afwijking) dan is er sprake van 
76% overeenstemming. Dit verschilt overigens ook per schoolsoort: bij de 
ZMLK4 scholen is deze overeenstemming het hoogst (85%) en bij de LG-
scholen5 het laagst (67%).  
In deze steekproef komt de LCTI in 13% van de gevallen tot een negatief besluit 
terwijl de CvI positief beslist (direct of via een beredeneerde afwijking). In 7% 
vindt de LCTI de informatie onvoldoende om een besluit op te baseren. 
 

 
2  Ernstige Spraak Moeilijkheden 
3  Slecht Horenden 
4  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
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Overeenstemming bij cluster 4  
Bij cluster 4 is in de tweede helft van het schooljaar 2003/2004 een steekproef 
van 383 aanmeldingen geanalyseerd, verdeeld over de verschillende 
schoolsoorten van dat cluster. Bij 70% van deze aanmeldingen komt de LCTI tot 
een gelijkluidend besluit. Wanneer het alleen gaat om overeenstemming over de 
positieve besluiten (alle criteria van toepassing of via de beredeneerde afwijking) 
dan is er sprake van 81% overeenstemming bij dit cluster.  
In deze steekproef komt de LCTI in 3% van de gevallen tot een negatief besluit 
terwijl de CvI positief beslist (direct of via een beredeneerde afwijking). In 4% 
vindt de LCTI de informatie onvoldoende om een besluit op te baseren.  
 
Vergeleken met cluster 2 en 3 is het percentage gevallen waarin de LCTI negatief 
beslist en de CVI positief beperkt. De grote groei van het aantal 
indicatiestellingen in cluster 4 wordt dus niet veroorzaakt door een groot aantal 
onterecht positieve besluiten. In een aparte publicatie (De Greef & Van Rijswijk, 
2005) gaat de LCTI in op de vermoedelijke oorzaken van deze groei. Het lijkt er 
op dat de introductie van de rugzak heeft geleid tot een nieuwe categorie 
gebruikers van extra onderwijszorg. Kinderen die extra zorg behoeven, maar 
waarvoor het speciaal onderwijs (in ieder geval in de ogen van de ouders) geen 
geschikte plaats is. Het gaat daarbij vooral om kinderen die ‘zonder hun 
problemen te externaliseren met een vorm van ontwikkelingspathologie kampen’. 
Daarnaast spelen volgens de LCTI mogelijk verschillen in bekostingssystematiek 
een rol en toenemend strategisch gedrag van ouders, scholen en hulpverleners, 
gericht op maximale benutting van financiële mogelijkheden.  
 
Schatting van het totale aantal ‘onjuiste beslissingen’ 
Tabel 3 bevat zowel van de CvI’s als van de LCTI een overzicht van het 
percentage positieve indicatiebesluiten (inclusief de beredeneerde afwijkingen) in 
de steekproef van 2003/2004.  
Zoals is te zien is in deze steekproef het percentage positieve besluiten door de 
CvI iets, maar niet veel, lager dan voor het totaal van de indicatiestellingen van 
2003/2004 (vgl. tabel 2). Het percentage indicatiestellingen waarin de LCTI 
positief zou hebben besloten, ligt aanzienlijk lager, met name bij cluster 2 en 3. 
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Tabel 3 Percentage positieve besluiten door de CvI’s en door de LCTI in de steekproef van 
2003/2004 

positieve besluiten 
(inclusief BA) 

cluster 2 
steekproef: n=131 

cluster 3 
steekproef: n=448 

cluster 4 
steekproef: n=383 

 N % N % N % 
CvI 109  83% 415 93% 345 90% 
LCTI 86 66% 318 71% 310 81% 

 
 
Een niet positief besluit van de LCTI betekent niet automatisch een negatief 
besluit. Vrij vaak komt het voor dat de LCTI van oordeel is dat het dossier 
onvoldoende informatie bevat om een oordeel op te baseren. Soms prefereert de 
LCTI een observatieplaats.  
Vooral in cluster 2 en 3 komt het niettemin in de steekproef vrij vaak voor dat de 
LCTI negatief beschikt en de CvI positief. Wanneer we deze gegevens 
extrapoleren naar de hele populatie (alle indicatiestellingen in 2003/2004) dan 
betreft het naar schatting bijna 10% van de indicatiestellingen (zie tabel 4). Dit 
kan enigszins een overschatting zijn omdat naar verhouding meer moeilijke 
gevallen (beredeneerde afwijkingen) in de steekproef zijn meegenomen. 
 
Tabel 4 Schatting van het percentage indicatiestellingen waarin de CvI positief indiceert en 

de LCTI negatief in 2003/2004 

CvI positief tegenover LCTI  
negatief in steekproef 

totaal aantal 
indicatiestellingen 

geëxtrapoleerd 

cluster 2 (steekproef n=131) 11%  4.375 481 
cluster 3 (steekproef n=448) 13%  9.459 1230 
cluster 4 (steekproef n=383) 3%  9.459 171 
totaal   19.530 1.882 

= 9.6%  

 
 
Daarnaast is er nog een aantal indicatiestellingen waarin de CvI positief besluit en 
de LCTI ‘anders’, wat meestal inhoudt dat zij van oordeel is dat er te weinig 
informatie is om een besluit op te baseren. Het gaat hier om bijna 6%. Ook dit 
kan enigszins een overschatting zijn.  
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4.1.3 De ‘hardheid’ van het oordeel van de LCTI 
Hierboven hebben we gezien dat de LCTI in een aantal gevallen tot een ander 
oordeel komt dan de CvI’s. Wil dat ook zeggen dat de LCTI dan gelijk heeft?  
 
De LCTI hanteert een zorgvuldige beoordelingsprocedure (zie 2.2.3). De 
beoordelingen worden gemaakt worden door twee beoordelaars, waarbij de senior 
de knoop doorhakt wanneer deze twee het niet eens zijn. De senioren zijn 
deskundig, hebben veel ervaring in hun eigen cluster en hebben de 
indicatiecriteria mede opgesteld. Er wordt gewerkt met richtlijnen die afkomstig 
zijn van het Toezichtkader, met aanwijzingen voor hoe te handelen bij bepaalde 
problemen en beslispunten. De vraag of de LCTI in staat foutieve beslissingen op 
te sporen, hangt dan ook niet af van de beoordelingsprocedure (deze is zorgvuldig 
genoeg), maar van de volledigheid van de dossiers en de eenduidigheid van de 
criteria.  
 
De senioren geven aan dat er nog steeds problemen zijn waarvoor de oplossing 
niet zo eenduidig. Veel valt terug te voeren op onvoldoende documentatie. Soms 
is de problematiek duidelijk ernstig, maar zijn er onvoldoende instrumenten om 
dat te onderbouwen. De LCTI accepteert dan dat er in het concrete geval 
beslissingen zijn genomen op grond van onvolledige gegevens, maar maakt er bij 
de terugkoppeling wel een (adviserende) opmerking over.  
Zo is er bij cluster 4 bijvoorbeeld het probleem dat de hulpverlening zich moeilijk 
laat aansturen. ‘Dan heeft een kind een half jaar jeugdzorg gehad, maar er is 
geen verslag of een verslag dat die naam niet verdient. Wat is dan praktisch 
haalbaar?’ Ook bij de andere clusters kan dit spelen: ‘Soms zit er alleen maar 
een briefje van de arts in, maar niets over wat dat betekent voor de onderwijs-
beperking’.  
Ook schrijnende gevallen zijn moeilijk. Soms past een kind nergens in, maar is 
het ook voor de LCTI-medewerkers duidelijk dat er met het kind iets moet 
gebeuren. ‘Criteria moeten natuurlijk worden toegepast, maar je moet ook weer 
niet té kort door de bocht zijn. De menselijke kant is er ook nog.’ Meestal lukt het 
dan wel bij de besprekingen tot overeenstemming te komen over wat er in dat 
soort gevallen moet gebeuren. ‘Het gaat dan vaak om gevallen waar je kunt zien 
dat ook de CvI’s zelf het er moeilijk mee hebben gehad. Soms zijn ze wel eens 
strenger dan wij zouden zijn. Worden de criteria te rigoureus toegepast.’ 
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Ook het feit dat met betrekking tot sommige aspecten de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid volgens informatie van de medewerkers te wensen 
overlaat (zie 2.2.3), laat zien dat er nog een aantal gebieden bestaat waarop het 
moeilijk is te spreken van juiste of foutieve beslissingen. Bovenstaande gegevens 
zeggen derhalve onvoldoende over de omvang van de ‘foute’ beslissingen. Wel 
over het aantal beslissingen dat twijfelachtig is.  
 
Een andere kwestie is of de LCTI niet regelmatig een rad voor wordt gedraaid, 
zoals wordt gesuggereerd in een brief aan de redactie van het Tijdschrift voor 
orthopedagogiek (Brouwers, 2005). Het veld zou alleen lippendienst verlenen aan 
de LCTI en praktische oplossingen vinden die ‘geen enkele relevantie hebben, 
weinig tijd kosten en precies aangeven wat de overheid graag wil horen. 
Bijvoorbeeld een aantal standaardverklaringen, at random opgeroepen, naam 
ingevuld, handtekening gezet, klaar.’ We vroegen de senioren van de LCTI of zij 
deze praktijk herkennen. Wordt er ‘gesjoemeld? Door wie? Op welk moment en 
hoe krijg je daar vat op?  
De senioren hebben zeker niet het gevoel dat dit op grote schaal voorkomt. ‘Wat 
hij beschrijft herken ik niet. Er zijn wel omissies, maar vreemde uitwassen zijn 
wel weg. Natuurlijk kun je altijd regelrecht scores vervalsen o.i.d., maar ik 
herken het niet als patroon.’ Kennis van de praktijk door de eigen werkervaring, 
ervaring met de totstandkoming van de criteria en contacten met het werkveld 
geven de medewerkers het vertrouwen dat zij een redelijke inschatting kunnen 
maken van deze problematiek. Van de andere kant blijft het een inschatting 
gebaseerd op schriftelijke informatie en wordt de confrontatie ook niet altijd 
gezocht. 
 
Wat volgens de senioren wel voorkomt, is calculerend gedrag. Dat kan overal 
zitten, ook bij de scholen. ‘Aanvankelijk hebben scholen misschien vaak wel een 
té positieve voorstelling van zaken gegeven: kijk dit hebben we al gedaan en het 
gaat al die kant op. Tot ze zich realiseerden dat ze zich daarmee ook in de vingers 
konden snijden, rugzakjes misliepen. Nu wordt misschien juist vaak weer een te 
negatief beeld geschetst.’ Er valt niet zoveel tegen te doen, in ieder geval niet in 
incidentele gevallen, is de mening van de senioren. Enige flexibiliteit vinden zij 
ook wel acceptabel. Wanneer er sprake lijkt te zijn van een patroon bij een CvI, 
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wordt daar door de LCTI een opmerking over gemaakt bij de terugkoppelingen. 
Dat komt een enkele keer voor. 
Er duiken af en toe ook nieuwe dilemma’s op waarbij de vraag is hoe strikt de 
criteria moeten worden toegepast. Een voorbeeld is een kind dat slechthorend 
functioneert met een cochleair implantaat, maar doof is zonder dat hulpmiddel. 
Soms kiezen de ouders dan voor gebarentaal en dus voor een dovenschool. ‘Strikt 
genomen mag dat niet volgens de criteria, maar wat als de CI uitvalt? Het is 
treurig als kiezen voor een dovenschool dan niet zou kunnen’.  
In cluster 3 speelt sterke druk van ouders van kinderen met epilepsie. Deze willen 
een apart instrumentarium. Dat is niet de bedoeling, maar de criteria kunnen 
misschien wel zo aangepast dat de specifieke problematiek (en mogelijkheden) 
van kinderen met epilepsie daar in past.  
 
4.1.4 Het corrigeren van foutieve beslissingen 
Ook wanneer er volgens de LCTI sprake is van een foutieve beslissing, hoeft deze 
niet te worden gecorrigeerd. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de CvI’s. De 
effectiviteit van de LCTI, is dan ook sterk afhankelijk van de opvoedende waarde 
van de terugkoppelingen en de bereidheid van de CvI’s met de opmerkingen van 
de LCTI bij toekomstige beslissingen rekening te houden.  
 
 
4.2 Oplossen van controverses 
 
Juist omdat het niet mogelijk is foute beslissingen terug te draaien, is het van 
belang dat controverses over de interpretatie van criteria zo veel mogelijk worden 
opgelost. Dit gebeurt met name in de gesprekken die de LCTI voert met de CvI’s 
naar aanleiding van (minder positieve) terugkoppelingen. Wanneer de 
verstandhoudingen normaal zijn, is er sprake van overleg en afspraken over de 
toekomst.  
 
4.2.1 Zienswijze LCTI 
We vroegen de senioren van de LCTI naar hun ervaringen met de 
terugkoppelingen. Lukt het met elkaar op één lijn te komen of is er toch sprake 
van veel tegenstand?  

 58 
 



Effectiviteit van de LCTI 
 

Bij het ene cluster lijkt dat beter te lukken dan in het andere. Bij cluster 3 
overheerst het gevoel ‘er samen wel uit te komen’. Bij verschil van inzicht gaat 
het in het algemeen om een verkeerde interpretatie van een criterium. Volgens de 
senior valt dat in de gesprekken meestal wel te verhelderen. ‘De CvI’s zijn ook 
wel blij met de gesprekken. Bij dit cluster is er één CvI die de dingen wel erg 
globaal neemt, maar er is geen sprake van obstructie.’ Ook de tegenstand bij 
cluster 2 valt volgens de senior wel mee. ‘Bovendien is dit cluster goed 
georganiseerd. Ze maken onderling ook afspraken. Het zijn er ook maar vier.’ 
Bij een deel van de CvI’s van cluster 4 is er volgens de senior wel duidelijk 
sprake van weerstand. ‘Structureel zijn er enkele CvI’s die het behoorlijk laten 
afweten. Dat is bij dit cluster toch wel het grootste probleem.’ Deze weerstand 
heeft vooral betrekking op het zich niet willen verantwoorden. Dat hoeft 
overigens niet in te houden dat er ook veel verkeerde beslissingen worden 
genomen.  
Op het moment dat de interviews werden gehouden, was is er veel protest tegen 
de herindicaties. Waarschijnlijk is er angst voor afwijzingen en de senioren 
onderkennen dat dat ook een lastig punt is. Formeel gaat het bij de indicaties en 
de herindicaties om dezelfde procedure, maar dat wringt wel, vinden zij. ‘Een 
kind dat al een paar jaar op een school zit, maar niet helemaal aan de criteria 
voldoet, moet je die overplaatsen? De REC’s gaan daar verschillend mee om. Dat 
is nog niet uitgekristalliseerd.’  
Belangrijk voor hun overtuigingskracht bij de CvI’s vinden de senioren hun eigen 
praktijkervaring. ‘Belangrijk voor het contact met de CvI’s is de erkenning voor 
hoe moeilijk het is om voor een kind een goede plaats te vinden. Dan is werk- en 
levenservaring belangrijk.’ ‘Als praktijkmens kan ik een mooie brug slaan tussen 
beleid en praktijk: zijn beleidsvoornemens überhaupt praktisch realiseerbaar?’. 
Verder speelt ook het feit dat de LCTI het veld kan overzien, een positieve rol: ‘je 
kunt met cijfers komen en met argumenten en mensen zo breder laten kijken dan 
hun eigen werksituatie.’  
 
4.2.2 Zienswijze CvI’s 
We vroegen de voorzitters van de CvI’s in hoeverre zij te maken hebben met 
dossiers waarbij het oordeel over de toelaatbaarheid door de CvI afweek van dat 
van de LCTI.  
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Enkele voorzitters (3) geven aan dat dat eigenlijk (vrijwel) nooit (of nooit meer) 
aan de orde is. Een groter deel (13) meldt dat af en toe voorkomt, maar dat dat 
dan meestal gaat over zaken die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. ‘Dan 
gaat het eigenlijk altijd over zaken waar ook binnen de commissie over te doen 
was geweest. De een interpreteert het zus en de ander zo.’ Ook op conferenties 
komt dit wel aan de orde. ‘We hebben op een conferentie wel eens in een groepje 
dossiers beoordeeld. Dan zie je ook dat er altijd gevallen blijven die voor 
meerdere interpretaties vatbaar zijn.’  
Een minderheid (5) vindt niet zozeer dat dat een kwestie van interpretatie is, maar 
dat de LCTI dan ongelijk heeft. ‘Ja, dat komt voor en dan kan de CvI zich geheel 
niet vinden in het oordeel van de LCTI. De CvI heeft meer diagnostische ervaring 
en is professioneler is dan de LCTI.’ 
Bij verschil van mening blijken de CvI’s zich maar ten dele door de LCTI te laten 
overtuigen. Vaak gaat het om gevallen waarin zij het belang van het kind en de 
uitvoerbaarheid van het besluit laten prevaleren boven de regels. ‘Formeel hebben 
zij gelijk, maar inhoudelijk niet. Formeel werd inderdaad niet aan alle criteria 
voldaan, maar de school moet het wel waar kunnen maken. Het is niet de 
bedoeling dat de school een besluit krijgt dat niet uitvoerbaar is.’  
Gebrekkige documentatie in het voortraject blijkt ook te leiden tot verschil van 
inzicht. ‘Als er verschil in oordeel is, heeft dat meestal betrekking op de ernst van 
de onderwijsbeperking en op de reguliere zorgstructuur. Dat is ook niet zo 
onlogisch. Er ontbreekt vaak documentatie in het onderwijskundig rapport 
waarmee dat aangetoond kan worden. Maar vanuit de ervaring met de 
betreffende scholen kan de CvI zich toch wel een voorstelling maken. De school 
zou het misschien moeten kunnen, maar dat is nu eenmaal niet zo.’  
 
Sommige voorzitters benadrukken dat de CvI’s ook niet alles in de hand hebben. 
Zij zijn afhankelijk van hoe de dossiers worden aangeleverd en van de kosten die 
de REC’s ten behoeve van een transparante indicatiestelling bereid zijn te maken. 
‘Het is complex in de zin dat er decentrale loketten zijn. Die vullen een groot deel 
van het protocol in. De CvI vindt zelf ook dat dat geen schoonheidsprijs verdient. 
Er is een paar maal per jaar overleg met de loketten over hoe de CvI het wil 
hebben. Maar de CvI gaat het door de loketten ingevulde protocol niet 
verfraaien, of alleen op de punten waarop de CvI de beslissing neemt. Er is een 

 60 
 



Effectiviteit van de LCTI 
 

spanningsveld tussen de kosten en de regels. Als de kosten te hoog worden, krijgt 
de CvI het REC op de nek.’  
 
 
4.3 Verhogen van de kwaliteit van de CvI’s 
 
4.3.1 Verbeteringen volgens de LCTI  
Kan men na een proefjaar (advisering) en een jaar advisering én toezicht door de 
LCTI al spreken van een verhoging van de kwaliteit van de CvI’s? De voorzitter 
van de LCTI vindt van wel. ‘De LCTI heeft zich erg ingespannen voor een 
eenduidige omgang van de CvI’s met de indicatiestellingen. Er is in zekere zin 
voor gezorgd dat zoveel mogelijk de intentie van de wet werd toegepast.’ Naar 
zijn inschatting is dat ook redelijk gelukt, al blijven er aan alle kanten 
spanningsvelden en remmingen. ‘Doordat we er zijn spelen we een belangrijke 
rol in de onafhankelijkheid van de CvI’s en in het transparant maken van 
processen.’ Tijdens het proefjaar werd volgens de LCTI al duidelijk dat 
terugkoppelingen een krachtig instrument kunnen zijn om tot overeenstemming te 
komen over de wijze waarop de criteria gehanteerd worden. 
 
Volgens de medewerkers is er duidelijk sprake van een dalende lijn van het 
percentage gevallen waarin de criteria verkeerd worden toegepast. ‘Er is toch wel 
sprake van een dalende lijn. Er is steeds grotere vertrouwdheid met de criteria en 
ze hoeven nog slechts op details te worden bijgesteld. De problemen die nu nog 
opduiken zijn steeds specifieker, verbijzonderingen. Bij aanpassingen is er ook 
altijd weer een gewenningsfase nodig, ook omdat ook de aanpassingen vaak 
ingewikkeld geformuleerd worden.’ 
Ook worden de indicatiestellingen in het algemeen beter verantwoord. ‘Er is 
sprake van een enorme vooruitgang, maar het moet nog steeds beter. Bij de proef 
CvI’s was er nauwelijks iets in de dossiers te vinden. Nu zijn ze redelijk gevuld, 
afgezien van de herindicaties.’ 
 
Ook uit de publicaties van de LCTI (Eldik & Balm, 2004; De Greef, 2004; LCTI, 
2004; Lulofs & Arts, 2004; Van Rijswijk, 2004; Van der Zwan, 2004) blijkt dat 
met betrekking tot verschillende onderwerpen winst is geboekt. Voor alle clusters 
wordt gemeld dat de kwaliteit van de protocollen en dossiers vooruit is gegaan. 
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Van de volledige aanmeldingen wordt 85% binnen de wettelijk gestelde termijn 
afgehandeld. De aanmeldgegevens zijn informatiever, de diagnostische informatie 
adequater en onderwijskundige rapporten vaker beschikbaar. Bij cluster 3 en 4 is 
het percentage beredeneerde afwijkingen afgenomen. Hoewel bij cluster 4 dit 
percentage ondanks dat nog steeds aan de hoge kant is, is de onderbouwing 
meestal wel in orde. 
 
Bij alle clusters zijn er ook nog problemen. Bij cluster 2 is het percentage 
beredeneerde afwijkingen erg hoog, terwijl de onderbouwing nogal eens te 
wensen over laat. Bij aanmelding voor de schoolsoort SH voldoen te vaak 
leerlingen niet aan het stoorniscriterium en ook is er nog te vaak onvoldoende 
evidentie spraaktaalstoornis bij aanmelding ESM. Ook wordt het criterium 
ontoereikendheid van de zorg vaak onvoldoende onderbouwd en wordt de hulp 
van de ambulante begeleiding onvoldoende in kaart gebracht. 
Bij cluster 3 zijn de aanmeldingen voor ZMLK voor leerlingen met een IQ tussen 
60 en 70 vaak problematisch. In een groot deel van de gevallen ontbreekt de wel 
noodzakelijke rapportage over een bijkomende stoornis. Eveneens is bij een 
relatief hoog percentage van deze leerlingen niet aangetoond dat de 
mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur tekort schieten.  
Bij cluster 4 zijn er nog te vaak problemen bij het aantonen van 
ontwikkelingspsychopathologie en/of ernstige gedragsstoornissen. Vaak ook 
ontbreekt rechtstreekse rapportage ten aanzien van bemoeienis 
jeugdhulpverlening en/of kinderpsychiatrische voorzieningen (terwijl wel positief 
wordt besloten).  
 
Een deel van de problemen is terug te voeren op het ontbreken van objectieve 
instrumenten of nog onvoldoende uitgewerkte criteria. Ter verbetering daarvan 
doet de LCTI dan ook een aantal aanbevelingen die tot een verdere transparantie 
en uniformering van de indicatiestelling moeten leiden (zie 4.4).  
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4.3.2 Kwaliteit van de CvI’s na twee jaar LCTI 
We konden beschikken over 33 terugkoppelingen van de tweede helft van het 
schooljaar 2003/2004. Vier van deze terugkoppelingen hebben betrekking op 
cluster 2, de overigen zijn min of meer gelijk verdeeld over cluster 3 en 4.  
De resultaten hieronder hebben betrekking op het waarderingsprofiel. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
- de organisatorische en administratieve aspecten 
- de aard en ernst van de stoornis 
- de ernst van de onderwijsbeperking 
- de mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur 
- de oordeels- en besluitvorming. 
Deze aspecten zijn weer verder onderverdeeld, wat een profiel oplevert van 16 
(cluster 4) tot 18 indicatoren (cluster 2 en 3). 
 
Bij iedere indicator zijn er drie alternatieven: A, B of C.  
- Oordeel A wordt gegeven wanneer zich in minder dan 20% van de gevallen 

problemen voordoen op een bepaalde indicator.  
- Oordeel B wordt gegeven wanneer zich in 20% of meer van de dossiers een 

probleem voordoet t.a.v. een bepaalde indicator, maar in minder dan 50% van 
de gevallen. 

- Oordeel C wordt gegeven als zich in meer dan 50% van de dossiers een 
probleem voordoet t.a.v. een bepaalde indicator. 

 
Tabel 5 t/m 9 geven een overzicht van de mate waarin de CvI’s volgens de LCTI 
voldoen aan de vijf bovengenoemde aspecten. 
 
Tabel 5 Organisatorische en administratieve aspecten (frequentie van de oordelen) 

Organisatorische en administratieve aspecten A B C 

de volledigheid van dossiers 29 3 1 
gebruik (digitale) protocol 20 10 3 
naleving van de Algemene Wet Bestuursrecht 17 13 3 
naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 15 11 7 
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Zoals te zien, maakt bijna tweederde deel van de CvI’s op een juiste manier 
gebruik van de digitale protocollen en is bij bijna 90% meestal sprake van een 
compleet dossier. Ongeveer de helft van de CvI’s heeft problemen met de 
naleving van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat houdt in dat te vaak de 
wettelijke termijn voor het nemen van een besluit is overschreden. Vaak ook 
ontbreken bij de protocollen gebruikersverklaringen voor het CvI-net, waardoor 
naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet is vastgelegd. 
 
Tabel 6 Aard en ernst van de stoornis (frequentie van de oordelen) 

Aard en ernst van de stoornis A B C 

toereikendheid van de rapportage 23 10 - 
kwaliteit diagnostische instrumenten 28 5 - 
kwaliteit door CvI gebruikte informatie 23 10 - 
helderheid en onderbouwing conclusies 21 12 - 

 
 
Bij het criterium ‘aard en ernst van de stoornis’ is bij geen van de 
terugkoppelingen het oordeel C toegekend. Bij ongeveer eenderde van de CvI’s 
blijkt de aard en ernst van de stoornis niet altijd goed onderbouwd en is ook de 
rapportage niet altijd toereikend.  
De kwaliteit van de diagnostische instrumenten blijkt in de meeste gevallen 
bevredigend. Wat vaker geeft de kwaliteit van de (overige) door de CvI’s 
gebruikte informatie problemen. 
 
Tabel 7 Ernst onderwijsbeperking (frequentie van de oordelen) 

Ernst onderwijsbeperking A B C 

toereikendheid van de rapportage 30 3 - 
kwaliteit van de gebruikte instrumenten (alleen cluster 2 en 3)  15 4 - 
kwaliteit door CvI gebruikte informatie (alleen cluster 2 en 3) 16 3 - 
helderheid en onderbouwing conclusies 19 11 3 

 
 
Bij cluster 4 zijn maar twee van de vier indicatoren voor het criterium ‘ernst van 
de onderwijsbeperking’ van toepassing. In de meeste gevallen is de rapportage bij 
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dit criterium wel toereikend, maar de conclusies over de ernst van de 
onderwijsbeperking worden relatief vaak onvoldoende onderbouwd.  
 
Tabel 8 Mogelijkheden van reguliere zorgstructuur (frequentie van de oordelen) 

Mogelijkheden reguliere zorgstructuur A B C 

toereikendheid van de rapportage 31 2 - 
kwaliteit door CvI gebruikte informatie  28 4 1 
helderheid en onderbouwing conclusies 22 9 2 

 
 
Ook voor het criterium ‘mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur’ geldt dat 
de rapportage in het algemeen wel toereikend is, maar dat de helderheid en 
onderbouwing van de conclusies nogal eens te wensen overlaat. Niettemin is dat 
bij tweederde van de CvI’s wél op orde. 
 
Tabel 9 Oordeels- en besluitvorming (frequentie van de oordelen) 

Oordeels- en besluitvorming A B C 

overeenstemming over besluit CvI-LCTI 11 20 2 
gebruik van de beredeneerde afwijking 12 12 7 
onderbouwing negatieve beschikking (of observatieplaatsing)  24 5 - 

 
 
Voor tweederde van de CvI’s geldt dat de LCTI het vrij vaak niet eens was met 
het indicatiebesluit. Ook het gebruik van de beredeneerde afwijking blijkt relatief 
vaak problematisch. De onderbouwing van de negatieve beschikkingen levert zel-
den problemen op.  
 
Verschillen tussen de CvI’s 
Op grond van het waarderingsprofiel construeerden we de samengestelde 
variabele profiel. In deze variabele zijn de volgende indicatoren opgenomen:  

Organisatorische en administratieve aspecten: 
- Volledigheid van dossiers  
- Gebruik (digitale) protocol  
Aard en ernst van de stoornis: 
- Helderheid en onderbouwing conclusies  
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Ernst onderwijsbeperking: 
- Toereikendheid van de rapportage  
- Helderheid en onderbouwing conclusies  
Mogelijkheden van de reguliere zorgstructuur: 
- Toereikendheid van de rapportage  
- Helderheid en onderbouwing conclusies  
Oordeels- en besluitvorming: 
- Overeenstemming over besluit CvI – LCTI  

 
De variabele staat voor de mate waarin CvI’s de zich houden aan de afspraken 
over de indicatiestelling en het toezicht daarop en heeft een homogeniteit 
(Cronbach’s alfa) van .84. In de variabelen zijn de indicatoren opgenomen die het 
sterkst samenhingen en bovendien geen ontbrekende waarden hadden. Het bereik 
van de variabele profiel loopt van 1 (voor alle samenstellende indicatoren een 
waardering A) tot 3 (voor alle samenstellende indicatoren een waardering C). De 
bereikte waarden variëren van 1 tot 2,25. Onderstaande tabel 10 geeft de 
frequenties van de berekende waarden. 
 
Tabel 10 Score op de samengestelde variabele van het waarderingsprofiel  

score op 3-puntsschaal frequentie % 
1.00 9 27.3 
1.10 – 1.40 11 33.3 
1.50 – 1.80 9 27.3 
1.90 en hoger 4 12.1 
Totaal 33 100.0 

 
 
Meer dan een kwart van de CvI’s heeft een score 1, dat wil zeggen een A op alle 
geselecteerde indicatoren. Deze CvI’s zien kans de afspraken over het toezicht en 
over de toepassingen van de criteria goed toe te passen. Deze CvI’s zijn evenredig 
verdeeld over de clusters: 1 voor cluster 2 (bij n=4), 4 voor cluster 3 (bij n=15) en 
4 voor cluster 4 (bij n=14). 
 
Van de 33 CvI’s hebben er 13 een score van 1.5 of hoger, wat inhoudt dat bij deze 
CvI’s globaal gesproken op minstens de helft van de genoemde indicatoren 
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regelmatig problemen zijn. Deze CvI’s zijn als volgt over de clusters verdeeld: 2 
voor cluster 2 (bij n= 4), 7 voor cluster 3 (bij n=15) en 4 voor cluster 4 (bij 
n=14)6. De problemen bij deze CvI’s hebben in het algemeen zowel betrekking op 
het gebruik van de digitale protocollen als op de (onderbouwing van) de 
besluiten.  
 
Wanneer er bij de terugkoppeling veel problemen worden geconstateerd, stelt de 
LCTI een gesprek voor. Tijdens dat gesprek wordt geprobeerd afspraken voor de 
toekomst te maken. Ook worden een periode extra dossiers opgevraagd. De LCTI 
beschikt over een sanctieprocedure maar heeft deze nog niet uitgevoerd. Ten 
eerste is deze naar haar oordeel te zwaar en ten tweede is het, gezien de politieke 
situatie niet eenvoudig. Dat betekent mogelijk dat bij een aantal CvI’s het 
leerproces stopt en er geen sprake meer is van vergroting van de kwaliteit volgens 
de maatstaven van de LCTI. ‘Het is erg jammer dat er onrust is gekomen in 
januari, het heeft het imago geschaad, dat kun je ook merken aan de houding en 
de reacties van de CvI’s.’ stelt een van de medewerkers. 
 
 
4.4 Aanpassen van de criteria en procedures 
 
De LCTI heeft de opdracht toe te zien op de uitvoering van de bepalingen van de 
wet met betrekking tot de indicatiestelling en daarover te adviseren.  
 
4.4.1 Aanpassen criteria 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de indicatiestelling in schooljaar 
2002/2003 en de gesprekken met de CvI’s heeft de LCTI de ministerie van OCW 
geadviseerd om de criteria op een groot aantal punten bij te stellen. De minister 
heeft de adviezen overgenomen (zie Vijfde voortgangsrapportage LGF, december 
2003). Deze zijn vervolgens verder uitgewerkt in het eindadvies over 2003 van de 
LCTI (Arts, 2004). Een groot deel van deze adviezen heeft betrekking op de 
verduidelijking en verbetering van de indicatiecriteria, zoals tabel 11 laat zien.  
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Tabel 11 Eindadvies 2003: aanpassingen indicatiecriteria 

Aanpassing  cluster, schoolsoort 

verheldering van het doel van onderzoek bij dove, slechthorende en 
lichamelijk gehandicapte kinderen  

 cluster 2: DOV, SH 
cluster 3: LG, LZ/LG 

opname van richtlijnen bij gebruik van cochleair implantaat   cluster 2: DOV;SH; 
MG 

verheldering van het begrip ‘ernstige communicatieve 
incompetentie’ bij kinderen met stoornis uit het autismespectrum  

 cluster 2: ESM 

ESM leerlingen in VO: aanmelden bij cluster 4  cluster 2: ESM 
verduidelijking aantonen leerachterstand en ontbreken algemene 
voorwaarden  

 cluster 3: ZMLK 

aantonen van zeer geringe sociale redzaamheid bij kinderen met een 
IQ onder de 60 kan vervallen  

 cluster 3: ZMLK 

mogelijkheden voor differentiatie leerachterstand LWOO/PRO 
enerzijds en VSO-ZML anderzijds 

 cluster 3: ZMLK 

ernstweging van de lichamelijke stoornis in de ernst van de 
beperking van de onderwijsparticipatie van lichamelijk een 
meervoudig gehandicapte kinderen  

 cluster 3: LG, 
LZ/LG, MG 

toelichting schatting niveau van verstandelijk functioneren voor 
cognitief zeer laag functionerende kinderen  

 cluster 3: MG 

aanpassing aanmeldingsformulier voor MG van verstandelijk zeer 
laag functionerende kinderen 

 cluster 3: MG 

advies ook effect verleende hulpverlening zorgvuldig te beschrijven   cluster 4 
rapportage maatschappelijk werk niet meer noodzakelijk wanneer 
problematiek en integraal karakter is vastgesteld  

 cluster 4 

aantonen bevoegdheid deskundige: ondertekening 
onderzoeksrapportage door diagnosticus met toevoeging van 
kwalificatie en registratie. 

 algemeen 

ontoereikendheid reguliere zorg ook inschatten bij herindicaties  algemeen 
verduidelijking begrip ‘evident stabiel leerlingkenmerk’  algemeen 

 
 
Daarnaast hebben veel adviezen betrekking op het gebruik en verdere 
ontwikkeling van instrumenten (zie tabel 12). 
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Tabel 12 Eindadvies 2003: gebruik en verdere ontwikkeling instrumenten  

Advies  cluster, schoolsoort 

ICF nog niet bruikbaar bij classificatie bijkomende stoornissen   cluster 2: ESM;  
cluster 3: ZMLK 

nieuwe onderzoeksmiddelen voor spraakverstaan eerst verder testen   cluster 2: ESM 
testresultaten omzetten in standaarddeviaties bij vaststellen 
spraakstoornis (met omzettabel)  

 cluster 2: ESM 

instrumentontwikkeling voor het vaststellen van spraaktaalstoornis  cluster 2: ESM 
acceptatie verzuimadministratie voor aantonen structureel verzuim 
van kinderen met een lichamelijke handicap  

 cluster 3: LG, LZ/LG 

acceptatie rapport gekwalificeerd gedragskundige mits goed 
onderbouwd, t.b.v. classificatie probleemgedrag bij ontbreken DSM 
IV of ICD 10 diagnose  

 cluster 4 

onderzoek hoeft niet recent te zijn bij ‘evident stabiele 
kindkenmerken 

 algemeen 

nog 1 jaar acceptatie maten leerachterstand anders dan via 
percentielscore 

 algemeen 

nader onderzoek mogelijkheden landelijk model onderwijskundig 
rapport (voor aangeven onderwijsbeperkingen en motivering 
ontoereikendheid reguliere zorg, ook bij herindicaties) 

 algemeen 

instrumentontwikkeling voor het vaststellen van de communicatieve 
redzaamheid, geringe sociale redzaamheid en geringe 
zelfredzaamheid 

 algemeen 

instrumentontwikkeling leerachterstand voor indicatie VSO  algemeen 

 
 
Op grond van de ervaringen in het schooljaar 2003/2004 concludeert de LCTI 
(LCTI, 2004) dat de bijgestelde criteria voor de meeste schoolsoorten redelijk tot 
goed bruikbaar gebleken. Belangrijkste uitzonderingen zijn de criteria voor 
kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM en voortgezet SH, cluster 2) en 
de criteria voor kinderen met een IQ tussen 60 en 70 (ZMLK, cluster 3). Dit leidt 
tot een hoog percentage beredeneerde afwijkingen bij de betreffende 
schoolsoorten. Een groot deel van de adviezen die zijn opgenomen in tabel 13 en 
tabel 14 zijn bedoeld om de problemen voor deze schoolsoorten op te lossen. 
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Verder blijkt het in het algemeen wenselijk te komen tot een meer 
gestandaardiseerde beoordeling van de beperking onderwijsparticipatie. 
 
Het percentage beredeneerde afwijkingen in cluster 4 is afgenomen en zal volgens 
verwachting van de LCTI verder afnemen wanneer nog beter gebruik gemaakt 
wordt van alternatieven voor DSM IV of ICD 10. De LCTI is van mening dat te-
recht een toenemend beroep gedaan wordt op hulp uit het speciaal onderwijs voor 
kinderen met gedragsproblematiek. Zij adviseert de minister voor de doelgroep 
die nu een beroep doet op cluster 4 (zoals de kinderen met autisme), een 
inhoudelijk programma te laten ontwikkelen. 
 
Tabel 13 Advies 2004: advies voor aanpassing indicatiecriteria 

Advies voor aanpassing  cluster, schoolsoort 

leeftijdsgrens van 8 jaar laten vervallen in criteria voor ESM   cluster 2: ESM 
onderscheid verduidelijken tussen spraaktaalstoornis en 
spraaktaalachterstand op grond van benedengemiddelde cognitieve 
mogelijkheden 

 cluster 2: ESM 
 

criteria opstellen voor kinderen met autisme voor indicering 
voortgezet SH 

 cluster 2: ESM/ SH 

criteria ontwikkelen voor kinderen met ernstige spraakstoornis voor 
indiceren voortgezet SH 

 cluster 2: ESM/ SH 

verruiming mogelijkheid voor aantonen uitval op lexicaal 
semantisch gebied voor kinderen met autisme 

 cluster 2: ESM 

verduidelijking criteria voor kinderen met CI   cluster 2: DOV/SH 
laten vallen criterium leerachterstand in de criteria voor LG-MG  cluster 3: LG-MG 
verlenging herindicatietermijn tot 4 jaar voor ZMLK  cluster 3: ZMLK 

 
Tabel 14 Advies 2004: gebruik en verdere ontwikkeling instrumenten  

Advies   cluster, schoolsoort 

verdere uitwerking begrip ‘zeer geringe communicatieve 
redzaamheid’ 

 cluster 2: ESM 

bevordering kwalitatief en kwantitatief in kaart brengen 
spraaktaalstoornissen en vorderingen logopedische therapie 

 cluster 2: ESM 

verkenning alternatieven voor criterium ‘bijkomende stoornis’ bij 
IQ 60-70 

 cluster 3: ZMLK 
(zie vervolg) 
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Advies (vervolg)   cluster, schoolsoort 

verdere ontwikkeling instrumenten cognitief functioneren 
meervoudig gehandicapte cluster 3 kinderen  

 cluster 3: ZMLK-MG 

leerachterstand alleen nog maar uitdrukken in decielscores (en niet 
meer in DL/DLE scores) 

 algemeen 

verdere instrumentonwikkeling t.a.v. redzaamheid   algemeen 
instelling werkgroep Onderwijskundig rapport  algemeen 

 
 
4.4.2 Aanpassen procedures 
De invoering van de indicatiestelling is een ingrijpend proces. Om de 
besluitvorming te kunnen verantwoorden dient de indicatiestelling gebaseerd te 
zijn op recent onderzoek uitgevoerd door bevoegde onderzoekers met 
betrouwbare instrumenten om de besluitvorming te kunnen verantwoorden. De 
kwaliteitseisen die aan het onderzoek voor de indicatiestelling voor het speciaal 
onderwijs worden gesteld doen een appel op vele professionals binnen en buiten 
het onderwijs. De LCTI vindt dit ook een belangrijk en beoogd effect van 
zorgvuldige indicatiestelling, maar erkent dat de belasting voor het veld 
aanzienlijk is. In haar adviezen over 2003 (en 2004) doet zij voorstellen om de 
onderzoekslast voor toeleverende instanties te beperken en probeert zij tegemoet 
te komen aan klachten uit het veld over overbodige bureaucratie.  
 
Zoals eerder aan de orde is geweest, stelde de LCTI aan het eind van het proefjaar 
2002/2003 een vereenvoudiging voor van de procedure ten aanzien van de 
dossiertoezending. Bij deze procedure wordt slechts een steekproef van dossiers 
daadwerkelijk naar de LCTI gestuurd. Wel verplichten het bestuur van het REC 
en de CvI zich alle dossiers ter beschikking te houden, zodat deze te allen tijde 
binnen de afgesproken tijd naar de LCTI kunnen worden gezonden.  
Om de onderzoekslast te beperken verduidelijkt de LCTI ook het doel van de 
verschillende onderzoeken en geeft aan in welke situaties bepaalde onderzoeken 
niet noodzakelijk zijn voor de verantwoording van het besluit (al kunnen zij 
mogelijk een functie hebben bij het bepalen van de aanpak).  
Ten aanzien van de herindicaties wordt een overgangsregeling voorgesteld. Deze 
regeling houdt in dat voor leerlingen die voor augustus 2003 waren ingeschreven 
op een school voor (voortgezet) onderwijs of voor 1 augustus 2003 ambulante 
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begeleiding toegekend hebben gekregen, de stoornis ook kan worden aangetoond 
met een recente beschrijving van de aard en ernst van de stoornis door een 
deskundig lid van de Commissie voor de begeleiding, aangenomen dat het gaat 
om een evident stabiel kindkenmerk. Een afschrift van het toelatingsbesluit dat 
opgesteld is bij eerste toelating van de leerling, dient aan deze beschrijving te 
worden toegevoegd.  
Zoals eveneens eerder aan de orde is geweest, stelde de LCTI eind 2004 voor de 
digitale protocollen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. In het voorjaar van 
2005 werd CvI-net II operationeel. De, aanvankelijk toch nog aanzienlijke, 
problemen met deze versie lijken inmiddels opgelost. 
 
 
4.5 Inschatting effectiviteit  
 
4.5.1 Conclusie tot nu toe 
Het is moeilijk een schatting van de effectiviteit van het toezicht door de LCTI te 
geven. De invloed van de LCTI op de juistheid van de indicatiestellingen is 
eerder indirect dan direct. Het effect verloopt via het proces van verhogen van de 
kwaliteit van de werkwijze van de CvI’s en het aanpassen van de criteria, en niet 
zozeer via het opsporen en corrigeren van foute beslissingen. De terug-
koppelingen zijn altijd achteraf en besluiten worden niet meer teruggedraaid. De 
terugkoppelingen lijken voor de CvI’s vooral bruikbaar om na te gaan of zij in 
grote lijnen op de goede weg zijn en minder als feedback over individuele 
dossiers (zie ook hoofdstuk 3).  
Naarmate er minder ‘grijze gebieden’ er meer bruikbare objectieve instrumenten, 
is het voor de CvI’s eenvoudiger de criteria goed toe te passen. De LCTI lijkt 
redelijk succesvol in de aansturing van dit proces. Aan het eind van het proefjaar 
zijn de criteria op een groot aantal punten verduidelijkt en bijgesteld en zijn 
aanwijzingen gegeven voor het gebruik van instrumenten en de verdere 
ontwikkeling daarvan. Aan het eind van 2004 is nog een aantal wijzigingen 
voorgesteld, maar het aantal probleemgebieden is duidelijk afgenomen.  
Aanvankelijk is gekozen voor een vrij omslachtige procedure waarbij een kopie 
van alle dossiers moest worden opgestuurd voor de check op compleetheid en de 
digitale protocollen vrij gedetailleerd waren. Dit heeft veel weerstand 
opgeroepen. De procedures zijn nu vereenvoudigd en lijken redelijk efficiënt, 
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maar het nut van de digitale protocollen blijft bij een deel van de CvI’s 
omstreden.  
Voor een groot deel van de CvI’s geldt dat zij op dit moment goed of redelijk in 
de pas lopen. Onder degenen waarvoor dat minder geldt is een aantal ‘diehards’ 
die de interpretatie van de LCTI van de criteria naast zich lijkt neer te leggen of 
zich in ieder geval onvoldoende op de opgelegde manier wenst te verantwoorden. 
De LCTI lijkt hier op dit moment niet zoveel tegen te kunnen uitrichten of acht 
dat op dit moment niet opportuun. Dit doet in zekere mate afbreuk aan haar 
effectiviteit. 
 
4.5.2 Inschatting door de CvI’s 
Aan het eind van de interviews met de voorzitters van de CvI’s, vroegen wij hen 
ook een inschatting te geven van de effectiviteit van de LCTI, afgemeten naar een 
aantal criteria. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 15. Zoals te zien 
heeft de LCTI, naar de mening van de voorzitters van de CvI’s, vooral effect op 
het aanpassen van de criteria en het verhogen van de kwaliteit van de werkwijze 
van de CvI’s. Het effect ten aanzien van het vereenvoudigen van procedures 
wordt het laagst ingeschat. ‘Het is toch een laag erbij’, licht een van de 
respondenten toe.  
Over het opsporen van foute beslissingen zijn de meningen verdeeld. ‘De CvI 
blijft toch degene die beslist, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de LCTI 
ineffectief is in dat opzicht’, zwakt een van de respondenten zijn positieve score 
voor het opsporen van foute beslissingen af.  
 
Tabel 15 Inschatting effectiviteit LCTI. In volgorde van afnemend gemiddelde 

Hoe effectief is naar uw oordeel de LCTI,  
afgemeten aan de volgende criteria?  

 
 

 
 

 
 

 
 

1=zeer ineffectief; 2= ineffectief; 3= tussen effectief  
en ineffectief; 4= effectief; 5= zeer effectief 

N gem. sd effectief 
(4 of 5) 

het verhogen van de kwaliteit van de werkwijze van de CvI’s 16 3.63 .89 63 % 
het aanpassen van de criteria  18 3.50 .99 67 % 
het oplossen van controverses over (de toepassing van) criteria 16 3.44 .81 50 % 
het opsporen van foute beslissingen 17 3.24 1.03 47 % 
het stroomlijnen van het proces van indicatiestelling 17 3.24 .83 47 % 
het vereenvoudigen van procedures 17 3.00 1.00 35 % 
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4.5.3 Het kostenaspect in relatie tot effectiviteit 
De LCTI lijkt redelijk succesvol te zijn geweest in het verhogen van de kwaliteit 
van de CvI’s en het verduidelijken van de criteria. Het percentage 
indicatiestellingen waarover geen overeenstemming is, was over het schooljaar 
2004/2004 redelijk beperkt en zal naar verwachting nog wel verder afnemen. 
Wegen in dat geval de baten nog tegen de kosten op? Is het toezicht door de LCTI 
niet een bijzonder kostbare vorm wanneer de CvI’s het in de meeste gevallen 
goed doen?  
 
In hoofdstuk 2 zijn de kosten voor toezicht door de LCTI voor 2005 geschat op 
ruim 1 miljoen euro. Deze kosten moeten worden afgezet tegen de mogelijke 
baten. De baten bestaan uit het tegenhouden van onterecht positieve besluiten. 
Het budget voor een geïndiceerde leerling hangt af van de schoolsoort, maar lag 
in 2004 voor alle schoolsoorten boven de 10.000 euro per jaar. Dit betekent dat de 
kosten van toezicht door de LCTI worden terugverdiend wanneer er per jaar 
ongeveer 100 onterecht positieve besluiten minder worden genomen (uitgaande 
van de minst dure schoolsoorten). Op 30.000 indicatiestellingen is dat ongeveer 
1/3 procent.  
 
Die ruimte lijkt er voorlopig nog ruimschoots te zijn. Het percentage gevallen 
waarin de CvI’s volgens de LCTI in het schooljaar 2003/2004 ten onrechte een 
positieve beslissing hebben genomen verschilt per cluster. Dat de LCTI positief 
beslist en de CvI negatief, komt zelden voor.  
In de steekproef voor cluster 2 was de LCTI van mening dat de CvI in 11% van 
de gevallen ten onrechte tot een negatieve beslissing was overgegaan. Voor 
cluster 3 was dat in 13% van de indicaties het geval, voor cluster 4 in 3% van de 
gevallen. Wanneer we rekening houden met de ongelijke verdeling van de 
indicatiestellingen over de clusters, komt dit grofweg neer op bijna 10% van de 
bijna 20.000 indicatiestellingen voor het schooljaar 2003/2004. Daarbij is nog 
niet gerekend het percentage positieve besluiten waarvoor de LCTI oordeelt dat er 
nog geen beslissing had mogen worden genomen. Dat is naar schatting in ruim 
5% van de besluiten het geval. Aannemelijk is dat een deel van deze besluiten 
uiteindelijk ook negatief zouden dienen uit te vallen. Van de andere kant leidt de 
oververtegenwoordiging van het aantal beredeneerde afwijkingen in de steekproef 
tot een wat hoger percentage moeilijke gevallen.  
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Al met al nemen we aan dat (grof geschat) voor ongeveer 10% van de positieve 
besluiten geldt dat zij volgens de LCTI eigenlijk negatief hadden moeten zijn. 
Zolang er nog sprake is van ‘grijze gebieden’ kan dit percentage niet tot 0 worden 
teruggebracht, maar een aanzienlijke reductie lijkt haalbaar en nastrevenswaardig, 
met name in cluster 2 en 3.  
Wanneer de bemoeienis van de LCTI hiertoe zou leiden, betekent dit een 
budgetreductie waar de bekostiging van de LCTI ruimschoots tegenop weegt.  
 

 75 
 



Het functioneren van de LCTI 
 

 76 
 

 



5 Gewenste verbeteringen en ontwikkelingen
 
 
 
 

                                                

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag welke verbeteringen volgens de LCTI en 
de CvI’s mogelijk dan wel wenselijk zijn (onderzoeksvraag 5). We laten daarbij 
eerst de LCTI (5.1) aan het woord en vervolgens de voorzitters van de CvI’s 
(5.2). Omdat in de loop van het onderzoek duidelijk werd dat de toezichtfunctie 
van de LCTI in de toekomst aan de inspectie zou worden overgedragen, brachten 
we dit voornemen in de interviews ook ter sprake (5.3).  
 
 
5. 1 Verbeteringen volgens de LCTI 
 
Voorstellen met betrekking tot aanpassing van criteria en procedures zijn aan de 
orde geweest in 4.4. In haar advies over 2004 stelt de LCTI ook een aantal verbe-
teringen voor die betrekking hebben op het proces van indicatiestelling in zijn 
geheel, inclusief het functioneren van de LCTI.  
 
Verbeterde voorlichting aan ouders en centraal meldpunt bij wachtlijsten 
De LCTI constateert dat de indicatiestelling door onafhankelijke CvI’s weliswaar 
een verworvenheid is voor ouders, maar soms te bewerkelijk lijkt te zijn en te 
lang te duren. Ouders zijn voor de begeleiding bij de aanmelding en dossiervor-
ming voor indicatiestelling afhankelijk van het REC in wiens gebied het kind 
woont en missen duidelijkheid bij de procedures voor indicatiestelling.  
De LCTI pleit voor verbeterde voorlichting aan ouders, heldere procedures voor 
een directe aanmelding bij de CvI’s en een centraal meldpunt bij wachtlijsten. 
Inmiddels heeft de minister met de WEC-raad gesproken over de inrichting van 
een meldpunt voor ouders die ook een voorlichtende functie heeft7.  
 
Versterking van de positie van de CvI’s  
De LCTI zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de CvI’s. De CvI’s worden 
door het REC betaald, maar de middelen die het REC voor de indicatiestelling 
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krijgt, zijn niet gelabeld. Dit leidt soms tot een krappe bekostiging van de CvI’s 
die in combinatie met een groot aantal meldingen kan leiden tot een te rigide toe-
passing van de criteria. Bovendien vindt volgens de LCTI op grote schaal 
overheveling plaats van taken van de onafhankelijke CvI naar andere functiona-
rissen in het REC. Om de CvI’s meer ruimte te geven om als onafhankelijke, 
professionele organisatie te functioneren, moeten in ieder geval de middelen voor 
de indicatiestelling gelabeld zijn. Ook moeten de functionarissen die taken van de 
CvI overnemen goed geïnstrueerd worden door de CvI.  
De LCTI is ook niet helemaal gerust over het functioneren van de Bezwaar Ad-
vies Commissie (BAC) die door de REC’s wordt georganiseerd en bekostigd. Bij 
deze commissie kunnen ouders bezwaar aantekenen tegen de beslissing over de 
indicatiestelling. De LCTI ziet incidenteel dat deze commissie de indicatiecriteria 
toch anders interpreteert dan bedoeld en betreurt het ontbreken van een niet be-
langhebbende partij in deze commissie.  
 
De afstemming tussen CvI’s en andere instellingen 
Naar het inzicht van de LCTI, zijn de CvI’s in de positie om af te stemmen met 
indicatieorganen in de regio voor onderwijs en zorg om procedures vlot te laten 
lopen. Afstemming tussen CvI’s, Regionale verwijzingscommissies (RVC’s), 
Permanente commissies leerlingenzorg, bureaus jeugdzorg en indicatie organen 
voor AWBZ zorg voor gehandicapte kinderen dient systematisch ondersteund 
worden. In dat kader pleit de LCTI voor een voortvarende aanpak van de operatie 
Jong.  
 
Het opstellen van een eigen systeem van kwaliteitszorg  
De LCTI pleit voorts voor een eigen systeem van interne kwaliteitszorg voor de 
CvI’s waardoor de kwaliteit die nu door de indicatiestelling en het toezicht wordt 
geëist, een vanzelfsprekende kwaliteitsnorm voor eigen handelen wordt. De LCTI 
wil met de CvI’s een kwaliteitszorgtraject inzetten waarbij de gezamenlijke CvI’s 
richtlijnen voor eigen handelen ontwikkelen.  
 
Het instellen van een CvI-beraad dat gesprekspartner is van de LCTI.  
De LCTI stelt voor een CvI-Beraad in te richten die voor de LCTI gesprekspart-
ner is bij het inrichten van het bovengenoemde systeem voor interne 
kwaliteitszorg. Via het CvI-Beraad zou de LCTI tot een meer gestructureerde uit-
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wisseling willen komen over het gebruik van criteria, de procedures, het beheer 
van CvI-Net en de protocollen, scholing, regionale en landelijke afstemmings-
vraagstukken. Op dit niveau zou ook een regelmatig overleg met een 
vertegenwoordiging van de ouders plaats kunnen vinden.  
 
Kwaliteitstraject voor Commissies voor Begeleiding 
Voor de indicatiestelling van een kind voor speciaal onderwijs wordt betrouwbaar 
onderzoek vereist. De LCTI constateert dat de naleving van de richtlijnen die 
daarbij aan de beroepsgroepen worden gesteld, problemen oplevert. In dat ver-
band stelt de LCTI dat ook voor Commissies voor de Begeleiding een 
kwaliteitstraject gewenst is. Zij adviseert de koepelorganisaties (Nederlands Insti-
tuut van Psychologen (NIP), Nederlandse Verenigingen van Pedagogen en 
Onderwijskundigen (NVO)) de mogelijkheid te creëren voor een nascholingstra-
ject dat toegesneden is op het werk van schoolpsychologen en – pedagogen.  
 
Bredere signaleringsfunctie 
De adviezen zoals deze door de LCTI zijn opgesteld in december 2004 hebben 
betrekking op een voortzetting van de huidige situatie. Gevraagd naar wat er zou 
moeten veranderen wanneer de LCTI wordt opgeheven, stelt de voorzitter dat er 
in principe hetzelfde zou moeten gebeuren, met de nadruk op het opstellen van 
een eigen systeem van kwaliteitszorg en het instellen van een CvI-beraad. Gezien 
de opgebouwde expertise, zou het naar zijn mening goed zijn wanneer de LCTI 
daar een rol in blijft spelen. Verder constateert hij dat er een bredere signalerings-
functie is gewenst. ‘Het gaat hier veelal om grote maatschappelijke problemen 
die niet alleen in het onderwijs kunnen worden opgelost. Er is afstemming nodig 
tussen veel verschillende organisaties en disciplines. Maatregelen in de ene sec-
tor hebben repercussies voor de andere sector.’ 
 
 
5. 2 Verbeteringen volgens de CvI’s  
 
Verbeteringen ten aanzien van toezicht vanuit het standpunt van de CvI’s, zijn 
eerder aan de orde geweest (zie hoofdstuk 3). Een verdere versimpeling van het 
digitale protocol en een snellere (eventueel minder uitvoerige) terugkoppeling 
lijkt tegemoet te komen aan de knelpunten die daar genoemd zijn. Wanneer voor 
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onderzoek- (en beheers)doeleinden een uitvoeriger digitaal protocol gewenst is 
dan voor toezichtdoeleinden noodzakelijk, valt een passende vergoeding voor het 
aanleveren van digitale protocollen te overwegen. 
Een enkeling pleit voor een ander toezichtkader. ‘Met de centralisering van de 
indicatiestelling is een goede professionaliteitslag gemaakt. Maar de LCTI is te 
star in het omgaan met de grenzen in professioneel en formeel opzicht. Er zou een 
ander toezichtkader mogelijk moeten zijn.’ 
Enkele andere voorzitters geven juist aan dat wat hen betreft de LCTI moet blij-
ven. Zij spreken hun zorg uit dat wat bereikt is, weer wordt afgebroken. ‘Het is 
een zorgpunt dat de LCTI onder druk staat. Het is belangrijk op te letten dat niet 
verloren gaat wat bereikt is, en dat niet stopt wat in gang gezet is. Er is veel be-
reikt, maar er is nog steeds veel niet zo eenduidig.’  
Een van hen is eigenlijk van mening dat wanneer het gaat om verminderen van 
bureaucratie, beter de CvI’s kunnen verdwijnen dan de LCTI. ‘De LCTI is een ex-
tra laag, maar voor de ouders de minst lastige laag. De CvI-laag belast ouders 
misschien wel meer. We moeten er met zijn allen over nadenken hoe we het goed 
én simpel houden. De combinatie van CvI en LCTI werkt te bureaucratisch vanuit 
het ouderperspectief. Er moet een laag weg, zeker niet per definitie de LCTI-laag. 
Misschien moeten wij zelf wel verdwijnen.’ 
In dezelfde richting gaat het pleidooi voor een landelijk indicatiebureau met regi-
onale kantoren. ‘Nu is er gekozen voor een hybride constructie waarbij de LCTI 
een moeilijke rol speelt. Er moet wel een instelling zijn voor centrale coördinatie 
en afstemming, liefst een landelijk indicatiebureau met regionale kantoren.’ 
 
Verbeteringen in ondersteuning 
We vroegen de voorzitters van de CvI’s wat de LCTI nog meer zou kunnen doen 
op het gebied van ondersteuning. Een deel van hen (8) gaf aan in dit opzicht geen 
wensen te hebben. ‘Hebben ze iets laten liggen? Nee, ze hebben behoorlijk aan-
dacht geschonken aan alle punten die problematisch waren. Meer was niet 
nodig.’ ‘De LCTI haalt de topics er wel uit. Ze evalueren de criteria, starten on-
derzoek en ontwikkelen toetsen.’ 
Een relatief grote groep respondenten (7) zou graag zien dat de LCTI concreter te 
werk ging en zich meer richtte op problemen van het veld. ‘De LCTI zou meer 
per cluster kunnen doen, bijvoorbeeld casuïstiek en kwaliteitszorg.’ ‘Het zou wel 
zinvol zijn als de LCTI zijn oor eens te luisteren legde op de werkvloer.’ Ook een 
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betere timing van de terugkoppelingen wordt soms (2) genoemd. ‘Koppel sneller 
terug, dan heeft het ook een leereffect.’ 
 
Daarnaast bestaat er behoefte aan meer onderling overleg (4). ‘Wat op dit moment 
niet uit de verf komt, maar wel nodig is, is de onderlinge communicatie tussen de 
CvI’s. Dit zou deels clusteroverstijgend kunnen en voor een deel gesplitst naar 
cluster. Het zou in ieder geval veel taakgerichter moeten zijn, vanuit de vraagstel-
lingen van de CvI’s kan een proces op gang gebracht worden, waarbij gewerkt 
kan worden aan homogeniteit.’ Enkele respondenten geven expliciet aan dat dit 
onderlinge overleg wel gewenst is, maar niet per definitie (c.q. bij voorkeur niet) 
door de LCTI georganiseerd hoeft te worden. 
 
Eén respondent signaleert de behoefte aan een brede spreekbuis, iets dat de op-
dracht van de LCTI mogelijk overstijgt. ‘Misschien verwachten wij wel te veel 
van de LCTI, wij zijn ze steeds meer als spreekbuis gaan beschouwen. Er zou op 
centraal niveau over de lange termijn moeten worden nagedacht. Hoe gaan we in 
Nederland om met die versnipperdheid aan voorzieningen, hoe kunnen die meer 
op één lijn worden gebracht? Hoe komen we tot integrale diagnostiek?’ 
 
 
5.3 Ontwikkelingen 
 
‘Wat vindt u van het voornemen de toezichtfunctie in de toekomst aan de inspec-
tie over te dragen?’ We stelden deze vraag zowel aan de voorzitter van de LCTI 
als aan de voorzitters van de CvI’s. De eerste lijkt hier onder voorwaarden wel in 
mee te kunnen gaan. De CvI’s hebben meer bedenkingen. 
 
5.3.1 Perspectief LCTI 
Professionele kwaliteitszorg voorwaarde 
De voorzitter van de LCTI stelt dat afzonderlijke CvI’s en toezicht door de in-
spectie alleen mogelijk is wanneer er sprake is van een goede kwaliteitszorg bij 
de CvI’s. ‘Vertrouwen in professionals is alleen mogelijk bij een goede professio-
nele interne kwaliteitszorg, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidszorg meer het geval 
is geworden. Daar moet het ook heen met de CvI’s, met een eigen commissie voor 
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interne kwaliteitscontrole, die standaarden ontwikkelt en scherp houdt en met een 
externe toetsing door de inspectie.’  
De voorzitter merkt op dat dat ook past bij de algemene lijn van de inspectie: (de 
beoordeling van de) kwaliteitszorg is tegenwoordig een belangrijk onderdeel. 
Zo’n opzet heeft naar zijn mening ook het voordeel dat CvI’s zich niet meer op 
twee fronten hoeven te verantwoorden. De LCTI wil daarbij een dienstverlenende 
rol spelen aan de CvI’s. 
 
Toezicht en advies nog niet goed te scheiden 
De vraag is op welke moment de overdracht kan plaatsvinden. Het feit dat er nog 
er nog steeds onopgeloste problemen zijn, heeft consequenties voor de toezicht-
functie. Op dit moment grijpen de toezichtfunctie en adviesfunctie in elkaar en 
kunnen niet goed gescheiden worden. ‘Daarvoor zijn er nog teveel onzekerhe-
den’, stelt een van de senioren. ‘Samen scherp je de criteria aan. Je komt steeds 
beter bij waar het om gaat. Je zou het kunnen overdragen als het wat verder was 
geweest’.  
In het algemeen hebben de medewerkers het idee dat toezicht en advies goed sa-
mengaan en misschien ook wel samen moeten gaan. Als de verstandhoudingen 
goed zijn, is dat ook geen probleem. ‘De twee taken beïnvloeden elkaar positief. 
Er was een aanloopperiode nodig, met wederzijdse aanpassing. Dat liep op zich 
goed. Toezicht met een grote mate van advisering.’ De medewerkers betreuren 
het dat hen niet de tijd wordt gegund het werk af te maken. Als het toezicht naar 
de inspectie gaat, wordt het strakker, globaler, minder inhoudelijk en daarvoor is 
het nog te vroeg, vinden zij. ‘Het is een proces van verbetering waarin we al heel 
ver waren. Dat kun je niet zonder schade afkappen.’  
 
Handhaving protocol en dossieronderzoek bij verandering toezicht 
De LCTI stelt zich op het standpunt dat de protocollen noodzakelijk blijven als de 
LCTI in de huidige vorm wordt opgeheven, eventueel in een nog verder vereen-
voudigde versie. ‘Elk kwaliteitsbeleid begint met interne toetsing. Ook dat vereist 
een soort protocollen. Toetsing aan landelijke standaarden blijft daarbij noodza-
kelijk’, is de mening van de voorzitter. Ook dossieronderzoek blijft nodig, 
inclusief de feedback erop en de bespreking met de CvI’s. Anders schiet alles 
weer alle kanten op. De procedures moeten zorgvuldig en transparant zijn. Daar 
hebben ook ouders recht op’. 
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5.3.2 Perspectief CvI’s 
Ook aan de voorzitters van de CvI’s legden we de vraag voor wat zij vinden van 
het voornemen van de minister het toezicht bij de inspectie te leggen. De meeste 
van hen (15) vonden dit geen goede zaak. Zij twijfelden aan de deskundigheid 
van de inspectie en betreurden het weggooien van expertise. Enkele citaten:  
- ‘Dat is een overbodige maatregel. De LCTI werkt goed en zorgvuldig, focust 

zich op déze problematiek. Het is de vraag of de inspectie dat wel kan. De in-
spectie kijkt te uitsluitend naar formele zaken, maar de ontwikkelingen 
moeten ook inhoudelijk blijven worden besproken.’  

- ‘De voeding voor de wijzigingen in de criteria kwam uit de toezichtfunctie. 
Inspecteurs worden niet als ondersteunend ervaren. Het is de vraag of toe-
zicht en ondersteuning zo slecht te combineren zijn dat het toezicht 
weggehaald moet worden bij de LCTI. De Inspectie heeft te weinig inhoude-
lijke deskundigheid.’ 

- ‘Dat is helemaal fout. De LCTI groeit nu juist in de rol die ze moet vervullen. 
De Inspectie kan dit niet.’ 

- ‘Als het toezicht bij de Inspectie komt, is de kans groot dat de landelijke gel-
digheid in het gedrang komt. Nu probeert iedere CvI op dezelfde manier te 
toetsen.’  

 
Ook de overige geïnterviewden (6) zijn niet zonder meer voor dit voorstel. Voor 
hen hangt het af van de wijze waarop de inspectie deze taak invult. Enkele cita-
ten: 
- Het hangt ervan af welke rol de Inspectie krijgt. Als dat dezelfde wordt als de 

LCTI nu heeft, zou het beter daar gelaten kunnen worden. Het is nu nog on-
duidelijk wat de minister wil met de Inspectie. Als het wordt zoals de 
Inspectie nu toezicht houdt (kwaliteit REC met CvI als onderdeel) is dat pri-
ma. Als het controle op controle is, dan is het zonde, of dat nu door de LCTI 
of door de Inspectie gebeurt. 

- De controle of de CvI goed werkt en onafhankelijk is, kan bij de Inspectie. 
Maar dossiers, bewegingen in de leerlingenstroom, en aantallen aanmeldin-
gen is niet iets dat bij de Inspectie hoort. Het in kaart brengen van dat soort 
dingen en de wijze waarop de indicatiestelling in de hand gehouden kan wor-
den, hoort bij de LCTI. Daar hebben wij dan best tijd voor over.  
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- Ook de Inspectie is weinig inhoudelijk op de hoogte, dus van hetzelfde laken 
een pak. Waar we heen moeten is een systeem waarbij de CvI’s door onder-
linge controle zelf het toezicht in de hand houden 

 
We legden de voorzitters eveneens de vraag voor hoe zij denken over een rol van 
de LCTI bij de opzet van een intern kwaliteitssysteem. De meningen hierover 
bleken sterk verdeeld. Een deel (6) vond een kwaliteitssysteem overbodig of had 
daar nog niet over nagedacht. ‘Er is al veel regelgeving. De criteria zijn duidelijk 
uitgewerkt, er zijn protocollen. Wat zou er nog meer moeten, het is al goed opge-
lost. Er is geen behoefte aan verbeteren van de interne kwaliteit.’  
Een ander deel (6) vond een kwaliteitssysteem wel een goed idee, maar was van 
mening dat dat ook (of beter) elders kan worden ondergebracht. ‘Een intern kwa-
liteitssysteem? Hm, dat zou nog niet zo’n gek idee zijn. Maar dat hoeft niet per se 
de LCTI te zijn. Dat zou bijvoorbeeld ook onze organisatie kunnen doen.’ ‘Kwali-
teit en een kwaliteitssysteem hoort niet thuis bij de LCTI, maar het is wel iets wat 
alle CvI’s met elkaar kunnen doen.’ 
 
Tenslotte is er ook een groep (7) die het een goed idee vindt wanneer de LCTI 
zich hiermee zou bezig houden. ‘Heel goed idee, intern kwaliteitssysteem. Geeft 
een impuls om bijvoorbeeld naleving van procedures nog eens te evalueren. 
Hoort eigenlijk ook bij onze professionaliteit. Zou de LCTI ook prima kunnen 
doen, waarom niet. Ze hebben veel ervaring en weten waar de knelpunten zitten.’ 
 



6 Conclusies, dilemma’s en reflectie
 
 
 
 
In dit hoofdstuk geven we eerst antwoord op de onderzoeksvragen. Daarvoor ge-
ven we per onderzoeksvraag een (concluderende) samenvatting van de relevante 
gegevens (6.1). De resultaten leveren een aantal dilemma’s op die we besproken 
hebben met deskundigen op het gebied van indicatiestelling, toezicht en beleid 
(zie 6.2). We besluiten het hoofdstuk met een korte reflectie op het totale beleid 
ten aanzien van de indicatiestelling (6.3).  
 
 
6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Onderzoeksvraag 1 
Op welke wijze houdt de LCTI toezicht op de procedures en de toepassing van 
criteria voor de indicatiestelling door de CvI? Welke kosten zijn met het toezicht 
gemoeid? 
 
Voor de beoordeling van de wijze waarop de CvI’s hun indicatietaak verrichten, 
heeft de LCTI een Kader voor Toezicht opgesteld. Hierin wordt aangegeven wel-
ke aspecten op welke wijze worden beoordeeld. Bij de beoordeling maakt de 
LCTI gebruik van protocolanalyse en dossieronderzoek.  
 
Protocolanalyse en dossieronderzoek 
De CvI’s vullen, via het CvI-Net, voor alle indicatiestellingen een digitaal proto-
col in waarin behalve de persoons- en aanmeldingsgegevens, alle gegevens zijn 
samengevat die nodig zijn voor de onderbouwing van het indicatiebesluit. Van 
deze protocollen wordt een maandelijkse monitor bijgehouden met algemene ge-
gevens waardoor het mogelijk is de indicatiestelling als totaal te volgen: het 
aantal indicaties voor een bepaalde schoolsoort, toe- of afname daarin, het vóór-
komen van bepaalde beperkingen, de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de 
beredeneerde afwijking of de observatieplaatsing.  
Daarnaast sturen de CvI’s een steekproef van complete dossiers voor nader on-
derzoek naar de LCTI. Het dossieronderzoek kent drie stappen: 1) onderzoek naar 
de volledigheid van het dossier inclusief het protocol; 2) onderzoek naar de wijze 
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waarop de CvI gebruik maakt van de criteria; 3) onderzoek naar de onderbouwing 
van de besluitvorming.  
 
Wijze van beoordelen 
Dit onderzoek wordt verricht door medewerkers van de LCTI die specifieke des-
kundigheid hebben voor het betreffende cluster. Iedere indicatiestelling wordt 
dubbel beoordeeld aan de hand van (clusterspecifieke) richtlijnen die afkomstig 
zijn van het Kader voor Toezicht en een checklist met aanwijzingen voor concrete 
beslissingen, gebaseerd op eerdere ervaringen. Wanneer de beide onderzoekers 
het niet eens zijn, beslist de senior. Voor de onderzochte dossiers worden alle ge-
gevens en beoordelingen digitaal ingevoerd in een ‘onderzoekersbase’. Dit 
bestand vormt de basis voor de beoordelende rapportages (terugkoppelingen) aan 
de CVI’s. Deze worden geschreven door de onderzoekers, onder eindverantwoor-
delijkheid van de secretaris van de LCTI die tevens directeur van het bureau is. 
De rapporten bevatten een kwalitatief deel waarin ingegaan wordt op alle onder-
scheiden kwaliteitsaspecten. Geëindigd wordt met een waarderingsprofiel waarin 
een kwantitatieve waardering wordt gegeven van de wijze waarop de CvI in de 
onderzochte dossiers de criteria gebruikt en de indicatiebesluiten onderbouwt. 
Wanneer het waarderingsprofiel veel te wensen overlaat, wordt een gesprek voor-
gesteld om de problemen te bespreken. Tijdens dat gesprek worden ook afspraken 
gemaakt over de toekomstige werkwijze van de CvI.  
 
Sancties 
Wanneer de beoordeling onvoldoende is, worden extra dossiers opgevraagd en 
vindt nieuwe rapportage plaats. Wanneer deze eveneens onvoldoende is, gaat een 
procedure van intensief toezicht in. Wanneer geen verbetering optreedt, is de 
LCTI gerechtigd de CvI een (beargumenteerde) aanwijzing te sturen met een af-
schrift naar de minister van OCW en het bestuur van het REC. Bij het geven van 
een aanwijzing wordt van het CvI gevraagd alle dossiers op te sturen die op 
hoofdlijnen beoordeeld worden. Wanneer vervolgens nog steeds geen of onvol-
doende verbetering optreedt, kan de LCTI de minister adviseren de CvI haar 
bevoegdheid te ontnemen.  
Tot nu toe heeft de LCTI nog geen gebruik gemaakt van deze sanctieprocedure. 
Wel worden regelmatig gesprekken gevoerd met de CvI’s over geconstateerde 
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problemen en is in sommige gevallen overgegaan tot versneld opvragen van dos-
siers.  
 
Kosten 
De totale begroting van de LCTI voor 2005 bedraagt € 1.938.600. Daarin zitten 
zowel de kosten voor toezicht (controle) als voor advisering en activiteiten (m.n. 
voorlichting en communicatie). Voor veel kostenposten is niet goed uit te maken 
in hoeverre ze horen tot de toezichtfunctie dan wel de adviesfunctie. Wanneer er 
toch een verdeling moet worden gemaakt, begroot de LCTI de kosten voor toe-
zicht op € 1.076.400. 
De kosten voor toezicht bestaan deels uit vaste personele kosten (vnl. dossieron-
derzoek) en deels uit tijdelijke personele kosten en activiteiten (grotendeels 
automatiseringskosten). Verder zijn hierbij ook naar rato de vaste materiële kos-
ten gerekend (huisvesting, kantoorkosten e.d.) en eveneens naar rato de kosten 
voor de commissie, secretariële ondersteuning en incidentele materiële kosten.  
 
Onderzoeksvraag 2 
Op welke wijze ondersteunt de LCTI de CvI’s inzake procedures en criteria voor 
indicatiestelling? Is de ondersteuning kwantitatief en kwalitatief8 te karakterise-
ren? 
 
De LCTI stelt zich op het standpunt dat de terugkoppelingen, naast een controle-
rende, ook een ondersteunende functie hebben. Procedures en criteria worden ver-
helderd en er wordt uitsluitsel gegeven over de wijze waarop deze moeten worden 
geïnterpreteerd. De LCTI streeft ernaar om alle CvI’s, ook degene waar geen pro-
blemen zijn, minimaal eenmaal per twee jaar te bezoeken om van gedachten te 
wisselen over de wijze waarop de indicatiestelling verloopt en over de eventuele 
problemen die daarbij worden ondervonden. 
Behalve op deze manier ondersteunt de LCTI de CvI’s op uiteenlopende wijze. 
De medewerkers zijn laagdrempelig te consulteren, zowel telefonisch, als per e-
mail. Voorlichting wordt gegeven door middel van publicaties en handreikingen 
die ook op de website te vinden zijn en de LCTI gebruikt het middel van confe-
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renties om meer algemeen geconstateerde problemen aan te kaarten en te bespre-
ken.  
 
De LCTI heeft niet alleen een controlerende en ondersteunende taak, maar ook 
een adviserende. Het dossieronderzoek en de gesprekken over de terugkoppelin-
gen vormen ook de informatiebron voor de problemen die CvI’s ervaren bij het 
toepassen van de criteria. Op grond van deze ervaringen doet de LCTI aanbeve-
lingen aan de minister over bijstelling van de procedures en criteria. Omdat een 
deel van de problemen wordt veroorzaakt door onvoldoende betrouwbaar instru-
mentarium, stimuleert de LCTI ook instrumentontwikkeling. Een vrij groot deel 
van de adviezen heeft dan ook betrekking op (het gebruik en) de ontwikkeling 
van instrumenten.  
 
Kosten 
Van de totale begroting van € 1.938.600 rekent de LCTI € 445.200 tot de advies-
functie en € 417.000 voor ondersteunende activiteiten als voorlichting, scholing 
en communicatie. Beide bedragen bevatten naar rato ook de algemene materiële 
kosten (als huisvesting en kantoorkosten) en eveneens naar rato de kosten van de 
commissie, secretariële ondersteuning en incidentele materiële kosten. Opgemerkt 
moet worden dat de kosten voor dossieronderzoek nu geheel zijn toegerekend aan 
de kosten voor de toezichtfunctie, hoewel (een zekere hoeveelheid) dossieronder-
zoek ook voor de adviesfunctie noodzakelijk is.  
 
Onderzoeksvraag 3 
Wat is het oordeel van de CvI’s over toezicht en ondersteuning door de LCTI? 
Welk oordeel hebben de CvI’s over de advisering van de LCTI aan de minister 
over de indicatiestelling? 
 
Er zijn interviews gehouden met de voorzitters van (bijna alle) CvI’s. In het al-
gemeen oordelen zij redelijk gunstig over het functioneren van de LCTI. Blijkens 
de vragenlijst die de meeste van hen na afloop van het interview hebben ingevuld, 
is 78% van hen tevreden over de werkwijze van de LCTI in het algemeen, en is 
67% tevreden over de wijze waarop de LCTI toezicht houdt. Wel wordt er vrij 
veel kritiek geuit op de digitale protocollen en bij sommigen leeft het gevoel dat 
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de LCTI te ver van de praktijk af staat en te star is in de interpretatie van de crite-
ria.  
We vermelden hieronder de resultaten voor de belangrijkste onderwerpen die tij-
dens de interviews aan de orde waren. 
 
Protocollen en dossiertoezending 
Er is in de beginfase veel te doen geweest over het invullen van de digitale proto-
collen en het toezenden van (aanvankelijk alle) complete dossiers. 
Vereenvoudiging van de procedure heeft wel wat van de problemen weggeno-
men. Voor de meerderheid van de CvI’s weegt het toezenden van de dossiers niet 
meer zo zwaar sinds dat alleen nog hoeft te gebeuren voor een steekproef. Niet-
temin heeft ongeveer 40% ook met dit punt nog problemen, met name omdat het 
de CvI’s tijd kost bij een toch al krappe bekostiging.  
Het nieuwe CvI-net blijkt (nog) niet alle bezwaren tegen de digitale protocollen te 
hebben weggenomen. In het algemeen ziet men wel het nut of de noodzaak in van 
de protocollen, maar ten tijde van de interviews waren er nog steeds technische 
problemen en voor een deel van de CvI’s zijn de protocollen nog steeds te tijdro-
vend en te uitgebreid. Een kwart is principieel tegen deze wijze van 
verantwoording afleggen en ervaart de protocollen als onnodige ballast. Daarte-
genover staat een (flinke) minderheid die ronduit positief is over de (nieuwe) 
protocollen en deze ook ervaart als een handig hulpmiddel dat kan worden ingezet 
bij de eigen besluitvorming en in het voortraject.  
 
Terugkoppeling door de LCTI 
Er is vrij veel waardering voor de inhoudelijke feedback door de LCTI. Tweeder-
de van de voorzitters is het in grote lijnen eens met de inhoud van de 
terugkoppelingen en met conclusies die de LCTI daaraan verbindt. Degenen die 
slechts matig tevreden of ontevreden zijn verwijten de LCTI gebrek aan realiteits-
zin en vinden dat er teveel op details wordt gelet. Voor zover er gesprekken over 
de terugkoppelingen zijn geweest, worden deze in het algemeen als verhelderend 
ervaren en als bevorderend voor de onderlinge verstandhouding. Een kleine min-
derheid vindt de gesprekken niet zinvol omdat er toch verschil in interpretatie 
blijft en meldt het oordeel van de LCTI naast zich neer te leggen. In de vragenlijst 
toonde 72% van de voorzitters zich tevreden over de inhoudelijke feedback door 
de LCTI.  
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Ondersteuning 
De terugkoppelingen worden door het merendeel van de CvI’s als (ook) onder-
steunend ervaren en slechts door een klein deel als uitsluitend controlerend. Over 
het algemeen zijn de CvI’s lovend over de toegankelijkheid van de LCTI (via 
email of telefoon) en blijkens de vragenlijst is 80% van de voorzitters overtuigd 
van de deskundigheid van de medewerkers.  
Het informatiemateriaal van de LCTI wordt door het merendeel als redelijk of 
goed bruikbaar beoordeeld. Een enkeling vindt het wat overdadig. Ook over de 
werkconferenties is men in het algemeen tevreden, al vinden sommigen dat alge-
mene onderwerpen wat teveel blijven zweven en onvoldoende zijn toegespitst op 
concrete problemen. 
 
Advisering 
Het bleek voor de CvI’s niet goed in te schatten wat de invloed van de LCTI is op 
het beleid van de minister en niet alle voorzitters hebben dan ook een duidelijke 
mening over de adviserende taak van de LCTI. Degenen die zich hier wel over 
uitlieten, waren in het algemeen van mening dat de LCTI goed werk verricht op 
het gebied van de indicatiestelling en hadden begrip voor het feit dat niet alles te-
gelijk kan worden opgelost. Een enkeling herkende zich onvoldoende in de 
adviezen.  
 
Onderzoeksvraag 4 
Is het toezicht volgens de LCTI effectief? Met andere woorden: worden procedu-
res en criteria door de CvI’s toegepast zoals bedoeld in de WEC en het Besluit 
LGF? 
 
Met betrekking tot de effectiviteit hebben we vier criteria onderscheiden die sa-
menhangen met enerzijds de controlefunctie van de LCTI, anderzijds met de 
adviesfunctie. Vanuit de controlefunctie is de LCTI effectief als ze (a) zoveel 
mogelijk foutieve indicatiebeslissingen opspoort en weet te corrigeren en (b) con-
troverses over de toepassing van de criteria weet op te lossen. Vanuit de 
adviesfunctie is ze effectief als ze (c) de kwaliteit van het werk van de CvI’s weet 
te verhogen, zowel wat betreft het indiceren als het volgen van de juiste proce-
dures en (d) tot beargumenteerde adviezen aan de overheid weet te komen over 
aanscherping of herformulering van de criteria. 
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Het opsporen en corrigeren van foutieve indicatiebeslissingen 
Onder een foutieve beslissing verstaan we ten eerste een positieve indicatiestel-
ling waarbij niet aan alle criteria is voldaan of waarin niet op een overtuigende 
wijze gebruik is gemaakt van de beredeneerde afwijking. Daarnaast kan er ook 
sprake zijn van een onjuiste beslissing wanneer negatief wordt beslist terwijl een 
leerling eigenlijk wel voor een positieve indicatie in aanmerking zou moeten ko-
men. 
 
In 2003/2004 zijn bijna 20.000 indicatiestellingen gemeld. In de steekproef van 
bijna 1000 dossiers die door de LCTI zijn beoordeeld, ligt het percentage indica-
tiestellingen waarin de CvI’s positief hebben besloten op ongeveer 90%9. De 
LCTI komt tot een duidelijk lager percentage positieve besluiten. In bijna 10% 
van de positieve besluiten van de CvI’s komt de LCTI tot een negatief besluit en 
in ruim 5% van de positieve besluiten is de LCTI van mening dat er nog geen be-
sluit genomen had mogen worden omdat de dossiers onvoldoende informatie 
bevatten. Dat de CvI negatief besluit en de LCTI positief, komt nauwelijks voor.  
Gaat het in de gevallen dat de CvI positief besluit en de LCTI negatief om foute 
beslissingen? Grotendeels wel. In die zin dat de CvI dan de criteria niet heeft toe-
gepast zoals deze (mede door de LCTI) zijn vastgesteld. De LCTI hanteert een 
zorgvuldige beoordelingsprocedure met per dossier twee beoordelaars. Wanneer 
deze beide van oordeel zijn dat de criteria niet zijn toegepast zoals bedoeld, dan is 
er sprake van een foutieve beslissing. Op sommige punten echter lijken de criteria 
nog niet eenduidig genoeg en is er ruimte voor interpretatieverschillen, ook tussen 
de beide beoordelaars. In dat geval kan niet echt worden gesproken van een fou-
tieve beslissing, maar van verschil van interpretatie waarbij de CvI’s zich in het 
algemeen wat rekkelijker tonen dan de LCTI. Verdere uitkristallisering van de 
criteria zal naar verwachting leiden tot vermindering van dit soort ‘foute’ beslis-
singen.  
Wanneer er volgens de LCTI sprake is van een foutieve beslissing, is er overigens 
geen dwang tot correctie van de beslissing. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de 
CvI’s. Daarom is de effectiviteit van de controle door de LCTI sterk afhankelijk 
van de opvoedende waarde van de terugkoppelingen en de bereidheid van de 
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CvI’s met de opmerkingen van de LCTI bij toekomstige beslissingen rekening te 
houden. En dus van de volgende twee criteria. 
 
Het oplossen van controverses 
Het oplossen van controverses gebeurt met name in de gesprekken die de LCTI 
voert met de CvI’s naar aanleiding van (minder positieve) terugkoppelingen. De 
LCTI streeft ernaar in overleg te komen tot afspraken over de toekomst. Uit de in-
terviews met de voorzitters van de CvI’s blijkt dat controverses maar ten dele 
worden opgelost. Soms gaat het echt om verkeerde interpretaties van het CvI en 
lukt het de LCTI wel deze recht te zetten, maar vaker lijkt verschil van interpreta-
tie betrekking te hebben op ‘grijze gebieden’ en houdt het CvI vast aan de eigen 
zienswijze.  
Enkele CvI’s vechten de zienswijze van de LCTI principieel aan, zich beroepend 
op hun grotere diagnostische ervaring. Dit lijkt mede ingegeven door een verschil 
van inzicht met betrekking tot de functie van diagnostisch onderzoek: moet dit 
gebeuren ter verantwoording van een indicatiestelling of ter ondersteuning van 
verdere behandelingsplannen (in 6.2 komen we hier op terug). 
 
Het verhogen van de kwaliteit van de CvI’s 
Zowel de LCTI als de meeste CvI-voorzitters zijn van mening dat de kwaliteit 
van de CvI’s na een proefjaar (advisering) en een jaar advisering én toezicht dui-
delijk is verhoogd. Volgens de voorzitter van de LCTI spelen de terug-
koppelingen daar een belangrijke rol in. Volgens de waarderingsprofielen uit de 
terugkoppelingen, waren er in het schooljaar 2003/2004 niettemin bij veel CvI’s 
nog regelmatig problemen met betrekking tot belangrijke kwaliteitsaspecten. De 
LCTI onderscheidt vijf kwaliteitsaspecten die te maken met het toepassen van de 
indicatiecriteria, met de besluitvorming en met administratieve en procedurele as-
pecten. Ieder kwaliteitsaspect kent weer een aantal indicatoren. De LCTI vindt dat 
een CvI nog onvoldoende aan bepaalde indicator voldoet, wanneer er in meer dan 
20% van de indicatiestellingen problemen zijn met die indicator. Samengevat zijn 
dit de belangrijkste probleemgebieden: 
- ongeveer een derde van de CvI’s maakt te vaak10 niet op de juiste manier ge-

bruik van de digitale protocollen; 
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- bij ongeveer de helft van de CvI’s wordt de wettelijke termijn voor het nale-
ven van een besluit te vaak overschreden;  

- hoewel de kwaliteit van de diagnostische instrumenten in de meeste gevallen 
bevredigend is, wordt bij ongeveer een derde van de CvI’s de aard en ernst 
van de stoornis te vaak niet goed onderbouwd;  

- eveneens bij een derde van de CvI’s wordt de ontoereikendheid van de regu-
liere zorg te vaak niet goed onderbouwd en de onderbouwing van de ernst van 
de onderwijsbeperking geeft in 40% van de CvI’s te vaak problemen;  

- bij tweederde van de CvI’s blijkt het gebruik van de beredeneerde afwijking 
te vaak problematisch; 

- eveneens voor tweederde van de CvI’s geldt dat de LCTI te vaak niet eens 
was met het indicatiebesluit. 

 
De CvI’s verschillen sterk met betrekking tot de kwaliteitsoordelen van de LCTI. 
Bij ruim een kwart (9) van de CvI’s doen zich op geen van de kwaliteitsaspecten 
problemen voor. Daar tegenover staan enkele (4) CvI’s waar zich op alle kwali-
teitsaspecten problemen voordoen. Al met al lijkt het proces van 
kwaliteitsontwikkeling bij de CvI’s (volgens de criteria van de LCTI), nog volop 
in ontwikkeling. Benadrukt moet worden dat deze gegevens zijn gebaseerd op de 
terugkoppelingen van het schooljaar 2003/2004. De gegevens over het schooljaar 
2004/2005 waren ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar.  
 
Effectiviteit van de advisering  
De LCTI heeft de opdracht van de minister om toe te zien op de uitvoering van de 
bepalingen van de wet met betrekking tot de indicatiestelling en daarover te advi-
seren. In haar eindadvies 2003 heeft zij een groot aantal adviezen gedaan die 
betrekking hebben op aanpassing van de indicatiecriteria en op het gebruik en 
verdere ontwikkeling van instrumenten. De voorstellen worden aannemelijk ge-
maakt door een samenvatting van de bestaande praktijk en de problemen die zich 
daarbij voordoen. Zij zijn mede gebaseerd op de terugkoppelingen, maar ook op 
andere gesprekken die de LCTI heeft gehouden met het veld. Deze voorstellen 
zijn door de minister overgenomen.  
Eind 2004 blijken de (bijgestelde) criteria voor de meeste schoolsoorten redelijk 
tot goed bruikbaar. Het advies van 2004 heeft dan ook voornamelijk betrekking 
op twee probleemgebieden die nog resteren ten aanzien van het criterium ‘ernst 
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van de stoornis’: de criteria voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en de 
criteria voor kinderen met een IQ tussen 60 en 70. Adviezen ten aanzien van het 
gebruik en de ontwikkeling van instrumenten hebben eveneens voornamelijk be-
trekking op deze twee probleemgebieden. Daarnaast wordt een werkgroep 
Onderwijskundig rapport ingesteld om de onderbouwing van de criteria ‘ernst van 
de onderwijsbeperking’ en ‘mogelijkheid van de reguliere zorg’ te stroomlijnen.  
 
Zowel in 2003 als in 2004 heeft een deel van de adviezen betrekking op vereen-
voudiging van de procedure om het veld minder te belasten. Daarbij gaat het om 
het opvragen van een steekproef dossiers in plaats van alle dossiers, het vereen-
voudigen van de digitale protocollen, het beperken van het aantal benodigde 
onderzoeken en het instellen van een vereenvoudigde (overgangs) regeling voor 
de herindicaties. 
 
Conclusie ten aanzien van de effectiviteit 
We hebben ten aanzien van de effectiviteit vier verschillende aspecten onder-
scheiden. Deze aspecten zijn echter sterk met elkaar vervlochten. De commissie 
heeft een beduidende hoeveelheid foutieve indicatiebeslissingen opgespoord: 
voor het schooljaar 2003/2004 zou toepassing van de criteria volgens de richtlij-
nen van de LCTI naar schatting geleid hebben tot ongeveer 10% minder positieve 
indicaties. In deze zin is het toezicht van de LCTI (potentieel) effectief.  
Deze beslissingen zijn echter niet terug te draaien omdat de CvI’s de beslissings-
bevoegdheid hebben. Dat betekent dat de reële effectiviteit van de LCTI 
afhankelijk is van de bereidheid van de CvI’s zich te laten bijsturen en de criteria 
in het vervolg toe te passen zoals deze zijn bedoeld. Deze bereidheid is weer me-
de afhankelijk van de ondubbelzinnigheid en aanvaardbaarheid van de criteria en 
procedures.  
De LCTI heeft in de afgelopen jaren veel werk verricht ten aanzien van de bijstel-
ling van de criteria en de ontwikkeling van objectieve instrumenten om de criteria 
te onderbouwen. Zij is daarin zeker succesvol in geweest, ook in de ogen van de 
meeste CvI’s. Het hele proces heeft tenslotte geleid tot een kwaliteitsverbetering 
van de CvI’s in het algemeen, wat beschouwd kan worden als het eindeffect. Aan 
de effect leveren de vier onderscheiden aspecten dus als volgt een bijdrage:  
- het opsporen van foutieve beslissingen legt controverses bloot; 
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- de terugkoppelingen en de gesprekken daarover, leiden (als het goed is) tot 
een betere praktijk (verhoging van de kwaliteit van de CvI’s);  

- de controverses leggen ook zwakke plekken bloot: ‘grijze gebieden’ en veel 
voorkomende problemen in de uitvoering; dit vormt de basis voor de advise-
ring over de bijstelling van criteria en de ontwikkeling van betere 
instrumenten en procedures;  

- dit leidt weer tot eenduidiger beslissingen en een betere praktijk.  
 
Al met al kan gesteld worden dat het toezicht van de LCTI voldoet aan de ver-
wachtingen en effectief is. Met de kanttekening dat dit alleen opgaat voor zover 
de CvI’s bereid zijn verantwoording af te leggen aan de LCTI en zich neerleggen 
bij de vastgestelde criteria en procedures. Voor een beperkt deel van de CvI’s 
(naar schatting 20%) lijkt dit niet, of onvoldoende het geval te zijn geweest.  
 
Onderzoeksvraag 5 
Welke verbeteringen in toezicht en ondersteuning zijn volgens LCTI en CvI’s mo-
gelijk? 
 
De vraag naar mogelijke verbeteringen is zowel aan de orde geweest in de ge-
sprekken met de LCTI als met de voorzitters van de CvI’s. Omdat op dat moment 
al duidelijk was dat het toezicht op korte termijn naar de inspectie zou gaan, is dat 
in de gesprekken ook aan bod gekomen.  
 
Gewenste verbeteringen 
Voor de CvI’s zou een verdere versimpeling van het digitale protocol en een snel-
lere (eventueel minder uitvoerige) terugkoppeling tegemoet kunnen komen aan de 
kritiekpunten die leven bij (een deel van) de CvI’s ten aanzien van het toezicht. 
Wat betreft de ondersteunende functie leeft er bij de CvI’s de wens naar meer 
(clustergebonden) onderling overleg. 
 
De LCTI pleit voor een aantal verbeteringen die betrekking hebben op het proces 
van indicatiestelling in zijn geheel.  
- Zo zou de voorlichting aan ouders verbeterd moeten worden, met heldere 

procedures voor een directe aanmelding bij de CvI’s en een centraal meldpunt 
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bij wachtlijsten. De LCTI zou daar als onafhankelijke partij, naast de ouder-
verenigingen en de WEC-raad een rol in kunnen spelen.  

- Ook is de LCTI van mening dat de positie van de CvI’s versterkt moet wor-
den. Zij zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de CvI’s constateert dat 
de CvI’s niet altijd de middelen krijgen die voor de indicatiestelling zijn be-
doeld en pleit voor het oormerken van deze middelen.  

- Voorts pleit zij voor een eigen systeem van kwaliteitszorg voor de CvI’s. 
Hierdoor zou de kwaliteit die nu door het toezicht wordt geëist, een vanzelf-
sprekende kwaliteitsnorm voor eigen handelen worden. Ook zou een CvI-
beraad moeten worden ingericht die de gesprekspartner zou kunnen zijn van 
de toezichthoudende en adviserende instantie.  

- Ook voor de Commissies voor Begeleiding acht de LCTI een kwaliteitstraject 
gewenst met nascholingsmogelijkheden voor schoolpsychologen en – peda-
gogen. Voor de indicatiestelling wordt betrouwbaar onderzoek vereist. De 
LCTI constateert echter dat de naleving van de richtlijnen die daarbij aan de 
beroepsgroepen worden gesteld, problemen oplevert.  

- Tenslotte constateert de LCTI dat er meer afstemming nodig is tussen CvI’s, 
RVC’s, PCL’s en indicatie organen voor AWBZ. Meer in het algemeen is de 
LCTI van mening dat haar adviesfunctie ook breder moet worden opgevat 
omdat maatregelen in de ene sector repercussies hebben voor de andere. Ver-
schillende CvI-voorzitters kaarten dit probleem eveneens aan.  

 
Wanneer het toezicht naar de inspectie gaat 
Een groot deel van de CvI’s is verontrust over het voornemen om het toezicht bij 
de LCTI weg te halen en betreurt het verlies van de opgebouwde expertise. De 
LCTI is gegroeid in haar rol en de inspectie heeft te weinig inhoudelijke deskun-
digheid, is de breed gedeelde opvatting van de voorzitters van de CvI’s. Ook de 
minderheid die gekant is tegen toezicht door de LCTI, heeft niet het vertrouwen 
dat toezicht door de inspectie de oplossing is. Liever zien zij een systeem van on-
derlinge controle waarbij het toezicht op de indicatiestelling in eigen hand is.  
 
Volgens de LCTI is het des te meer van belang dat de CvI’s over een goed intern 
kwaliteitssysteem beschikken wanneer het toezicht naar de inspectie gaat. In de 
ontwikkeling daarvan denkt zij ook een positieve rol te kunnen spelen. Verder 
heeft de LCTI zich altijd gericht op het transparant en eenduidig maken van de 
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criteria en (de onderbouwing van) de indicatiestelling. Adviezen daaromtrent zul-
len waarschijnlijk af en toe nodig blijven om actuele problemen bij de 
indicatiestelling op te lossen. Dat is iets dat de inspectie waarschijnlijk moeilijk 
kan overnemen, met name omdat daarvoor dossieranalyse nodig zal blijven. 
 
 
6.2 Bespreking van dilemma’s  
 
Het onderzoek roept een aantal dilemma’s op die niet rechtstreeks voortvloeien 
uit de beantwoording van de onderzoeksvragen, maar wel te maken hebben met 
het totale vraagstuk van toezicht op indicatiestelling. Omdat deze dilemma’s van 
belang zijn voor de verdere vormgeving van het toezicht, hebben wij ze voorge-
legd aan een aantal deskundigen op het gebied van indicatiestelling en toezicht, 
op het terrein van de indicatiestelling voor het praktijkonderwijs en het leerweg-
ondersteunend onderwijs (voortgezet onderwijs), de AWBZ, de Inspectie speciaal 
onderwijs, en de indicatiestelling speciaal onderwijs/LGF-budget. In een tweede 
bijeenkomst zijn de dilemma’s besproken met deskundigen op het gebied van 
(onderwijs)beleid. De bijlage bevat een lijst van geraadpleegde deskundigen. 
 
6.2.1 Dilemma’s ten aanzien van de indicatiestelling 
De resultaten roepen in de eerste plaats een aantal vragen op ten aanzien van de 
vorm en functie van de indicatiestelling.  
 
1. In hoeverre is uniformering nastrevenswaardig? 
De LCTI heeft veel aandacht besteed aan verheldering en eenduidiger interpreta-
tie van de indicatiecriteria. Er wordt gewerkt aan een standaardisering van het 
instrumentarium, waarmee men zich volgens een standaardprocedure kan verant-
woorden. Afwijkingen van de criteria is mogelijk via de beredeneerde afwijking 
(BA), die gebruikt kan worden voor kinderen die niet aan alle criteria voldoen, 
maar waarbij het totaal van de beperkende factoren van gelijke zwaarte is. Als er 
binnen een cluster als geheel teveel gebruik gemaakt wordt van de beredeneerde 
afwijking, beschouwt de LCTI dit echter als een signaal dat de criteria verduide-
lijkt of aangepast moeten worden, terwijl individuele CvI´s aangesproken worden 
op het te ruimhartig gebruiken van de beredeneerde afwijking.  
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Hoe wordt hier tegenaan gekeken in andere sectoren waar sprake is van indicatie-
stelling? In hoeverre wordt uniformering daar nastrevenswaardig gevonden?  
 
Tijdens de deskundigenraadpleging bleek dat er voor de toekenning van AWBZ-
budgetten geen vaste indicatiecriteria zijn, maar dat de zorgbehoefte van cliënten 
centraal staat. Er is wel toetsing van de indicatiestelling, maar die heeft uitslui-
tend betrekking op de procedure. In deze sector blijkt er wel een toenemende 
behoefte aan meer vastgelegde criteria, maar omdat er negen grote zorgverzeke-
raars zijn is dat moeilijk te realiseren. Ondanks het ontbreken van uniforme 
criteria, zijn er ook in de gezondheidszorg veel klachten over bureaucratie.  
Bij de indicatiestelling voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onder-
wijs verloopt de toegang via Regionale Verwijzingscommissies (RvC’s). Er is in 
deze sector geen toezicht op de indicatiestellingen. Wel wordt het verloop van de 
indicatiestelling gevolgd met behulp van een ‘zorgmonitor’. Bij de eerste scree-
ning bleek dat de helft van de geïndiceerde leerlingen niet voldeed aan de drie 
criteria voor indicatiestelling. Het eerste doel werd toen uniformering van de toe-
passing van de criteria. Dit proces heeft ertoe geleid dat op dit moment nog 
slechts bij een half procent van de indicatiestellingen niet aan alle indicatiecriteria 
is voldaan. De toelatingscriteria die de RVC’s hanteren, zijn echter veel eenvou-
diger en hebben slechts betrekking op twee vormen van onderwijs.  
 
Wat valt er te leren van deze ervaringen uit andere sectoren? Bij de indicatiestel-
ling voor de AWBZ is wel behoefte aan een zekere uniformering, maar het 
ontbreken van centrale bekostiging belemmert het vaststellen van criteria. Op-
merkelijk is dat er ook in deze sector, ondanks het ontbreken van uniformiteit van 
criteria toch veel klachten zijn over bureaucratie.  
De ervaringen met indicatiestellingen voor LWOO en PrO in het voortgezet on-
derwijs zijn relevanter. In tegenstelling tot de indicatiestelling voor het speciaal 
onderwijs/de leerlinggebonden financiering lijkt het streven naar uniformiteit in 
deze sector geen discussie op te roepen. Kennelijk heeft het vaststellen van crite-
ria in combinatie met monitoring (en vervolgens bijstellen of verder 
verduidelijken van de criteria) ook geleid tot een uniforme praktijk, zonder dat er 
sprake is van formele sturing. De zorgmonitor en het landelijk verband van 
RVC´s vormden de impuls voor dit proces.  
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Al met al leveren de ervaringen met deze twee sectoren niet een onderbouwing op 
voor het loslaten van streven naar uniformiteit. Uniformering is wenselijk in ver-
band met kostenbeheersing (het behouden van de open-eind-financiering) en 
rechtvaardige behandeling en is gezien de ervaringen van de RVC’s ook reali-
seerbaar. De situatie voor de CvI’s is wel complexer omdat er geïndiceerd wordt 
voor meer schoolsoorten, maar de mogelijkheid gebruik te maken van de berede-
neerde afwijking biedt voldoende ruimte om kinderen die buiten de 
standaardcriteria vallen recht te doen.  
 
2. De weerstand van professionals 
Hoewel de weerstand tegen de uniformering ten tijde van het onderzoek bij 
slechts een beperkt deel van de CvI’s leefde, lijkt daarachter wel veel onvrede van 
de beroepsgroep (schoolpsychologen en orthopedagogen) schuil te gaan. Deze 
groep dient het voor de toelatingsbeslissing benodigde materiaal te verzamelen. 
De LCTI stelt zich op het standpunt dat de weerstand in deze groep juist het suc-
ces bewijst van het serieus nemen van de indicatiestelling: ‘Het is lastig voor 
scholen om transparant te worden. Als je de processen bloot gaat leggen, expli-
ciet wil maken, is het niet verbazingwekkend dat er oppositie komt’.  
 
Het ongenoegen van de professionals wordt onder meer verwoord in een notitie 
opgesteld door de werkgroep WEC/REC van de sectie Schoolpsychologen van 
het NIP, in samenwerking met de Werkgroep Auditief Gehandicapten van het 
NIP en de Netwerkgroep Onderwijsbegeleiding van de NVO (NVO/NIP, 2005).  
Deze werkgroep constateert dat de wet op de regionale expertisecentra vergaande 
consequenties heeft voor leerlingen en het handelen van (school)psychologen en 
orthopedagogen. De grootste zorg van de beroepsgroep betreft ‘de centrale plaats 
die budgettering lijkt in te nemen, ten koste van (de verbetering van) de zorg aan 
kinderen.’  
Volgens de werkgroep kunnen indicaties op grond van testscores en classificaties 
leiden tot testmisbruik (testen om aan de criteria te voldoen) en komt de hande-
lingsgerichte diagnostiek in de knel. Daardoor dreigt de onderwijsbehoefte en 
zorgbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart te worden gebracht.  
De werkgroep verzet zich voorts tegen het verplicht stellen van classificaties als 
één van de belangrijkste criteria voor selectiediagnostiek. Zij zet vraagtekens bij 
de betrouwbaarheid van de classificatiesystemen en het testinstrumentarium en 
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merkt op dat bijvoorbeeld niet alle ernstige gedragsproblemen als een psychiatri-
sche stoornis zijn te classificeren. Classificatie leidt volgens de werkgroep tot 
overdiagnose en zal het denken van onderwijsgevenden en ouders beïnvloeden 
met als ongewenst gevolg ‘versimpeling en onvoldoende aandacht voor flexibili-
teit in ontwikkeling van kind en omgeving’.  
De werkgroep merkt op dat professionele beroepsbeoefenaren (psychologen, or-
thopedagogen) in hun handelen gehouden zijn aan een beroepsethische code en 
die ook moeten toepassen bij de indicatiestelling en dat daarbij het belang van het 
kind voorop dient te staan. De werkgroep doet voorts voorstellen om de hande-
lingsdiagnostiek en indicatiediagnostiek beter op elkaar aan te sluiten.  
 
Tijdens de deskundigenraadpleging werd bevestigd dat dit probleem sterk leeft in 
het veld en dat er inderdaad een spanning ervaren wordt tussen handelingsgerich-
te diagnostiek en indicatiediagnostiek. Het naast elkaar bestaan van deze twee 
vormen wordt ook ervaren als een belemmering voor een vlotte plaatsing van de 
leerlingen.  
De aanwezige deskundigen hadden begrip voor het standpunt van de professio-
nals. Het afnemen van instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling gaat ten 
koste van de tijd die men rechtstreeks aan hulp voor het kind kan besteden. Bo-
vendien acht men de indicatiestelling te veel een kwestie van alles of niets. Het is 
soms beter eerst voor kortere perioden te adviseren en het proces te volgen. Han-
delingsgerichte diagnostiek en indicatiediagnostiek zouden een logische cyclus 
moeten zijn, en beide vormen kunnen dan beter in elkaar grijpen. Men signaleert 
verder ook een te groot verschil tussen de verwijzingsprocedure voor het speciaal 
basisonderwijs enerzijds en de indicatiestelling binnen het LGF-beleid anderzijds. 
Ook deze procedures zouden beter op elkaar afgestemd moeten zijn.  
De conclusie tijdens de raadpleging luidde dat het zou goed zijn de mogelijkhe-
den voor een betere afstemming (zowel tussen de verschillende vormen van 
diagnostiek als tussen verschillende vormen van onderwijs) verder te verkennen. 
 
3. De onvermijdelijkheid van belangentegenstellingen 
De beleidsdeskundigen die we vervolgens de dilemma’s voorlegden, benadrukten 
dat belangentegenstellingen onvermijdelijk zijn. Uniformering is een algemeen 
belang, met een economisch aspect (budgetbewaking) en een juridisch aspect (ge-
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lijke gevallen gelijk behandelen). In principe is uniformering ook in het belang 
van ouders, omdat daardoor duidelijk is waar het kind recht op heeft.  
Maar regelmatig is het juist in het belang van individuele ouders als de regels niet 
al te strikt gevolgd worden. Bij een strakke uniformering en anonieme regeling 
krijgen ouders niet altijd de diagnose die zij voor het kind noodzakelijk achten, 
omdat er minder afwijkingen mogelijk zijn naarmate de regeling uniformer is.  
Ook professionals zullen altijd ruimte willen voor eigen beslissingen en inschat-
tingen. Regels van buitenaf kunnen als lastig en tijdrovend ervaren worden. Het is 
ook een kwestie van eigenaarschap: de professional voelt zich onvoldoende er-
kend, niet geraadpleegd maar gedegradeerd, in dit geval tot ‘toetsboer’. 
‘Professionals houden niet van voorschriften op handelingsniveau’. 
 
6.2.2 Dilemma’s ten aanzien van toezicht 
Uit de resultaten komt ook een aantal vragen en dilemma’s die te maken hebben 
met (de gewenste vorm van) toezicht. Hoewel we ze hier behandelen in afzonder-
lijke punten, hangen ze sterk samen.  
 
1. Zijn de controlerende, ondersteunend en adviserende functie te scheiden? 
De LCTI had een controlerende, een ondersteunende én een adviserende taak. 
Hoewel deze taken soms met elkaar op gespannen voet staan, zijn zij sterk met 
elkaar verweven. Het opsporen van foutieve beslissingen legt controverses bloot 
(controle). De terugkoppelingen en de gesprekken daarover, leiden tot een betere 
praktijk (controle én ondersteuning). De controverses leggen ook zwakke plekken 
bloot: ‘grijze gebieden’ en veel voorkomende problemen in de uitvoering; dit 
vormt de basis voor de advisering over de bijstelling van criteria en de ontwikke-
ling van betere instrumenten en procedures (advisering). Dit leidt weer tot 
eenduidiger beslissingen en een betere praktijk (eindeffect). Het is juist de combi-
natie van controle, ondersteuning en advisering geweest die het toezicht van de 
LCTI effectief gemaakt heeft (zie ook 6.1).  
Het is de vraag of deze combinatie van taken nog noodzakelijk is wanneer de cri-
teria zijn uitgekristalliseerd. Wordt toezicht op de indicatiestelling overbodig 
wanneer er geen verschillen in interpretatie meer zijn. Of kan dan volstaan wor-
den met toezicht op de eigen kwaliteitszorg van de REC’s op het gebied van de 
indicatiestelling? 
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Tijdens de deskundigenraadpleging werd duidelijk dat de inspectie niet van plan 
is op dezelfde wijze toezicht op de indicatiestelling uit te oefenen als de LCTI 
heeft gedaan. De inspectie vindt het niet haar taak te adviseren over de toepassing 
van de indicatiecriteria, ambieert ook de ‘opvoedkundige’ taak niet, en mist daar-
voor de expertise. De inspectie kan wel toezicht houden op de verantwoording 
van de indicatiestelling door de REC’s. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, de inspectie houdt (ook nu al) toezicht op de wijze waarop de 
zorg voor de kwaliteit wordt gewaarborgd, licht of zwaar naar behoefte, proporti-
oneel.  
De vraag hoe bepaald kan of de indicatiestelling naar behoren wordt uitgevoerd is 
daarbij nog niet volledig beantwoord. Een mogelijkheid is risico-analyse. Daar 
waar CvI’s onevenredig veel verwijzen of veel gebruik maken van het middel van 
de beredeneerde afwijking kan het toezicht worden geïntensiveerd. Aan systema-
tische dossieranalyses, zoals uitgevoerd door de LCTI, denkt de inspectie niet. Dit 
zou hooguit steekproefsgewijs kunnen plaatsvinden, als er reden is tot zorg. Deze 
wijze van toezicht moet ook de bureaucratische last verminderen. In de opvatting 
van de inspectie was de LCTI vooral nodig omdat de criteria nog niet waren uit-
gekristalliseerd en de CvI’s nog weinig ervaring hadden. ‘De opvoedkundige taak 
houdt een keer op, al is nog niet duidelijk of dat moment al is gekomen’.  
In de discussie werd betwijfeld of deze vorm van toezicht past bij de in LGF ge-
kozen constructie, waar de CvI’s (anders dan de RVC’s) in dienst zijn van de 
REC’s. Moet er niet in aanvulling op het (meer procedurele) toezicht van de in-
spectie toch ook een vorm van inhoudelijk toezicht zijn? Door de LCTI werd ook 
betwijfeld of aan de gegevens als het aantal indicatoren en het percentage berede-
neerde afwijkingen wel goed valt af te lezen of er sprake is van verhoogd risico. 
In het verleden bleek dat volgens de LCTI lang niet altijd het geval.  
 
2. (Hoe lang) blijft inhoudelijk toezicht op de indicatiestelling noodzakelijk? 
Het uitgangspunt zou volgens de inspectie moeten zijn dat er criteria zijn die pro-
fessionals kunnen en moeten toepassen. Inhoudelijke deskundigheid en 
dossieranalyse is dan volgens de inspectie niet meer noodzakelijk. Hooguit kan 
worden betwijfeld of het op dit moment al zover is dat inhoudelijk toezicht op de 
indicatiestelling kan verdwijnen. Mogelijk is het proces nog niet voldoende uitge-
kristalliseerd.  
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De geraadpleegde beleidsdeskundigen adviseerden de ontwikkelingen in ieder 
geval goed te monitoren wanneer het inhoudelijke toezicht zou verdwijnen. Het 
aantal indicatiestellingen van 2004/2005 zou als een nulmeting kunnen worden 
gezien. De indicatiestellingen hebben een spanning in zichzelf. Enerzijds is het 
van belang dat de indicatie zo snel mogelijk verstrekt wordt om toegang te verle-
nen tot de juiste zorg. Anderzijds vormen de indicatiestellingen de slagboom voor 
de bekostigingsvraag. Zoals een van de deskundigen het uitdrukte: ‘Een rugzak is 
een heel aantrekkelijk artikel en voorkomen moet worden dat dat explodeert’. 
 
3. Over welke middelen dient een toezichthouder te beschikken bij het houden van 
toezicht? 
De LCTI beschikt wettelijk over de mogelijkheid een CvI aanwijzingen te geven 
omtrent het gebruik van de bevoegdheid tot indiceren. Deze aanwijzingen kunnen 
echter geen betrekking hebben op de besluitvorming betreffende een individueel 
kind. Als een commissie zich niet houdt aan de voorschriften en de aanwijzingen 
niet volgt, kan uiteindelijk de indicatiebevoegdheid aan de commissie ontnomen 
worden. Dit betekent dat de LCTI wettelijk alleen een zwaar machtsmiddel tot 
haar beschikking heeft, dat in voorkomende gevallen al snel als een te ingrijpende 
sanctie beschouwd wordt. Het is daarom de vraag of de toezichthouder ook over 
andere/lichtere sanctiemiddelen zou moeten kunnen beschikken, en zo ja welke. 
 
Over deze vraag hebben vooral de beleidsdeskundigen zich gebogen. Zij wijzen 
erop dat toezichthouders zelden de hen toegekende formele bevoegdheden toe-
passen en dat dit zelfs de eerste wet van toezicht wordt genoemd. Om de onder 
toezicht gestelden te beïnvloeden gebruiken toezichthouders bij voorkeur infor-
mele middelen zoals overleggen, adviseren, waarschuwen en dreigen. Zware 
middelen worden zeer zelden ingezet, ook wanneer dat eigenlijk wel gerechtvaar-
digd zou zijn.  
De Ridder (2004) geeft in zijn oratie hiervoor twee verklaringen. Ten eerste valt 
dit mechanisme goed te verklaren vanuit de onderlinge verhoudingen tussen toe-
zichthouder en onder toezicht gestelde. Er is een aanzienlijke mate van onderlinge 
afhankelijkheid, en beide partijen hebben er belang bij conflicten niet te laten es-
caleren. Conflicten zijn kostbaar en de afloop ervan is onzeker. De tweede 
verklaring kan volgens De Ridder worden gezocht in de tweede wet van toezicht. 
Volgens deze wet bestaat in toezichtrelaties een tendens tot vermindering van af-
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stand tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde. De toezichthouder wordt 
adviseur, partner, vraagbaak en vertrouwenspersoon. Professionele toezichthou-
ders proberen deze situatie te vermijden door regelmatig te rouleren. De vraag is 
dan misschien ook niet welke toezichtmiddelen nodig zijn, maar welke mate van 
afstand bij het toezicht nodig is.  
 
4. Welke (combinatie van) vormen van toezicht zijn wenselijk? 
De LCTI is begonnen als een Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling. 
Ze heeft zich in die periode vooral bezig gehouden met het formuleren en beproe-
ven van criteria en procedures. Later is daarbij de toezichtfunctie gevoegd. Die 
functie had betrekking op het toezicht op de indicatiestelling. De inspectie hield 
toezicht op de onafhankelijkheid van de CvI’s, als een van de aandachtspunten bij 
het toezicht op de REC’s. Zoals in punt 2 aan de orde was, zal het toezicht op de 
REC´s in de toekomst ook de indicatiestelling omvatten. Tijdens de raadpleging 
bleek dat de inspectie daarbij geen ondersteunende en adviserende rol voor zich-
zelf weggelegd zag. Dit roept de vraag op aan wat voor soort toezicht eigenlijk is 
aangewezen in de situatie zoals die zich heeft ontwikkeld.  
 
Bij de bespreking van deze vraag maken we gebruik van de verschillende functies 
van toezicht en verantwoording die in de literatuur worden onderscheiden (zie 
bijvoorbeeld WRR, 2004).  
In toezicht worden drie functies onderscheiden: informatievergaring, oordeels-
vorming en interventie. Bij informatievergaring is het van belang waakzaamheid 
te betrachten ten aanzien van initiële signalen en de mate waarin deze verwijzen 
naar problemen van meer structurele aard. Bij oordeelsvorming gaat het om de 
vraag of de onder toezicht gestelde aan de eisen voldoet. Van belang daarbij zijn 
vooraf gestelde heldere eisen en instrumenten om tot een systematische beoorde-
ling te kunnen komen. De interventiefunctie heeft een preventief en een curatief 
karakter. Wanneer de interventiefunctie onvoldoende preventief heeft gewerkt, 
kan de toezichthouder zowel sancties treffen als adviezen geven om te zorgen dat 
alsnog aan de eisen wordt voldaan aan de eisen. In het eerste geval is er sprake 
van een collegiale relatie, in het tweede geval van een hiërarchische relatie. Deze 
twee relaties staan op gespannen voet met elkaar. De combinatie stelt zware kwa-
liteitseisen aan de toezichthouders en wordt niet door iedereen als wenselijk 
ervaren. 
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De tegenhanger van toezicht is het afleggen van verantwoording, en wel het bie-
den van inzicht aan een bepaald forum. Daarbij worden de volgende drie functies 
onderscheiden: verstrekken van informatie, afleggen van rekenschap en leren. Het 
afleggen van rekenschap is het meest formele aspect en heeft als doel het verkrij-
gen van een oordeel van anderen over het eigen handelen. Wanneer dat handelen 
niet voldoet aan de gestelde eisen, is leren nodig om prestaties te verbeteren. 
Bij het afleggen van rekenschap aan een toezichthouder die een beoordelende en 
interveniërende taak heeft, is sprake van verticale verantwoording aan een forme-
le toezichthouder. Bij meer horizontale relaties ligt het accent op informeren, 
signaleren, leren en adviseren. Horizontale verantwoordingsrelaties kunnen geen 
substituut zijn voor verticale toezicht- en verantwoordingsrelaties, maar beide re-
laties kunnen wel op elkaar worden betrokken (WRR, 2004). De overheid lijkt 
deze betrokkenheid ook voor ogen te staan, gezien de volgende opmerking in een 
reactie op een rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht: “toezicht moet 
worden gezien als een onderdeel van een breder systeem van checks en balances 
met horizontale publieke verantwoording, verticaal toezicht en interne controles. 
Belanghebbenden en gebruikers van onder toezicht staande organisaties of secto-
ren dienen een rol te krijgen bij het toezicht” (standpunt kabinet 2001, geciteerd 
in WRR, 2004). 
 
De LCTI heeft in haar toezicht een mengvorm gehanteerd van horizontaal en ver-
ticaal toezicht. Dit is goed gegaan zolang en in zoverre de nadruk kon liggen op 
de horizontale relatie. Uit de interviews met de CvI’s klinkt door dat mondelinge 
toelichting, uitwisseling van ervaring en het bespreken van verschillende interpre-
taties in het algemeen zeer werden gewaardeerd, ook wanneer men het op 
sommige punten niet eens was. Dit horizontale aspect zal hebben meegespeeld in 
de bereidheid van de meeste CvI’s tot ‘leren’, het accepteren en toepassen van de 
indicatiecriteria (en verantwoordingsprocedures) volgens de aanwijzingen van de 
LCTI. In hoeverre de dreiging van de interveniërende een positieve dan wel nega-
tieve rol heeft gespeeld, valt niet goed te beoordelen. In de gesprekken klinkt door 
dat men met de LCTI toch vooral de horizontale relatie heeft gezocht en de verti-
cale relatie hooguit heeft gebruikt als steuntje om binnen het eigen REC de rug 
recht te kunnen houden.  
Uit de reactie van de inspectie tijdens de deskundigenraadpleging blijkt dat de in-
spectie de nadruk zal leggen op de verticale relatie. Het is de vraag of daarmee het 
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lerende aspect niet teveel buiten beschouwing blijft. Behalve dat op dit moment 
het proces nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, zullen ook in de toekomst re-
gelmatig nieuwe mensen de CvI’s bemannen. Ook zullen zich af en toe nieuwe 
problemen of mogelijkheden voordoen die weer om aanpassing (en een nieuwe 
leerfase) vragen.  
 
 
6.3 Reflectie op het beleid 
 
Zoals we eerder hebben geconcludeerd, is de LCTI redelijk effectief geweest vol-
gens de criteria die voortvloeien uit de verschillende functies van toezicht. De 
LCTI is echter slechts een onderdeel van het indicatiestellingbeleid. Aan het eind 
van dit onderzoek willen we graag reflecteren op het functioneren van de LCTI 
binnen de bredere context van het indicatiestellingbeleid als geheel.  
 
Van Gestel, Goverde en Nelissen (2000) onderscheiden drie verschillende waar-
destelsels (of perspectieven) waarmee bestuurlijk handelen kan worden 
beschouwd en geëvalueerd: het juridisch perspectief, het economisch-
bedrijfsmatige perspectief en het politiek-maatschappelijke perspectief. Deze drie 
perspectieven gebruiken we hieronder voor een reflectie op het beleid ten aanzien 
van de indicatiestelling, inclusief het functioneren van de LCTI.  
 
Het indicatiebeleid vanuit juridisch perspectief 
Onder het juridisch perspectief vallen eisen voor inrichting van de rechtstaat en 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Relevant in dit verband zijn de wijze 
van besluitvorming (b.v redelijke termijn, zorgvuldigheid, motivering), de inhoud 
van de besluiten (b.v gelijkheidsbeginsel, evenredige afweging van belangen) en 
regels voor het onderlinge verkeer tussen de verschillende partijen (b.v. verte-
genwoordiging en bijstand, onpartijdigheid, behoorlijke klachten-behandeling). 
Vanuit dit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van be-
hoorlijk bestuur. Het streven naar uniforme criteria vloeit voort uit het 
gelijkheidsbeginsel en de mogelijkheid van de beredeneerde afwijking geeft de 
mogelijkheid tot een evenredige belangenafweging op momenten dat deze criteria 
té rigide zijn. Er is een wettelijke termijn vastgesteld waarbinnen de indicatiestel-
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ling moet plaatsvinden en de besluitvorming wordt transparant gemaakt in de di-
gitale protocollen.  
Vanuit juridisch perspectief is het bestaan van de LCTI goed te plaatsen en is haar 
functioneren ook effectief. De LCTI zegt ook zelf dit perspectief het meest expli-
ciet te hebben gehanteerd. Zowel bij het (helpen) vormgeven van het beleid en de 
controle daarop, als bij de wijdere advisering. In dit licht kan bijvoorbeeld ook 
haar bemoeienis met klachtenregelingen en bijstand voor ouders worden begrepen 
en haar bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de CvI’s. 
 
Het indicatiebeleid vanuit economisch-bedrijfsmatig perspectief 
Bij het economisch-bedrijfsmatige perspectief gaat het om eisen inzake een doel-
matige uitvoering als noodzakelijkheidsvereiste, effectiviteit, efficiëntie, 
uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en eenvoud. Dit perspectief is op drie niveaus 
van belang: het niveau van de LCTI, het niveau van de REC’s en het niveau van 
het totale beleid van de indicatiestelling. 
 
Op het niveau van de LCTI, was de bedrijfsvoering in het begin onvoldoende 
doelmatig, in die zin dat er oorspronkelijk is gekozen voor een omslachtige pro-
cedure. Het overstappen op het steeksproefsgewijs opvragen van de dossiers en 
de vereenvoudiging van het digitale protocol, heeft het geheel hanteerbaarder ge-
maakt. Vraagtekens kunnen nog worden gezet bij de uitgebreidheid en 
gedetailleerdheid van de terugkoppelingen. Wat betreft het kostenaspect hebben 
we eerder betoogd dat de kosten van de LCTI waarschijnlijk ruimschoots opwe-
gen tegen de baten. Bovendien kan ook toezicht door de inspectie niet kosteloos.  
Op het niveau van de REC’s lijkt vooral het naast elkaar bestaan van twee vor-
men van diagnostiek (de selectiediagnostiek en de handelingsdiagnostiek) voor 
problemen te zorgen die zeker ook een economisch-bedrijfsmatig aspect hebben. 
Kinderen moeten uitvoeriger worden getest, wat niet alleen tijdrovender (en dus 
duurder) is, maar ook een extra belasting voor de kinderen inhoudt.  
 
Op het niveau van het totale beleid van de indicatiestelling is niet alleen het kos-
tenaspect aan de orde, maar ook de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en 
eenvoud van het beleid. Gesteld kan worden dat er sprake is van grote gecompli-
ceerdheid. Vooral het verschil in procedure bij verwijzen naar het speciaal 
basisonderwijs enerzijds of het speciaal onderwijs (dan wel rugzak) anderzijds 
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vraagt om problemen. Deze verschillen vergroten het strategisch gedrag van ou-
ders en scholen waardoor wellicht duurdere oplossingen worden gekozen dan 
wenselijk is.  
Verder betekent het bestaan van zowel aparte onafhankelijke commissies van in-
dicatiestelling als een landelijke commissie die daarop (ook inhoudelijk) toezicht 
houdt, een zekere verdubbeling. Dat is ook het standpunt van de inspectie die het 
inhoudelijke toezicht niet tot haar taak rekent, wanneer de criteria voldoende zijn 
uitgekristalliseerd en de CvI’s zich in grote lijnen geconformeerd hebben aan de 
vastgestelde procedures. In deze opvatting was de LCTI dus alleen noodzakelijk 
in de beginperiode en is zij nu overbodig aan het worden.  
 
Vanuit bedrijfsmatig-economisch perspectief kan dus worden gesteld dat het indi-
catiebeleid als geheel gecompliceerd is en tot strategisch gedrag kan leiden bij de 
betrokken partijen (scholen en ouders). De hybride constructie van onafhankelijke 
(maar aan de REC’s verbonden) CvI’s gecombineerd met een aparte commissie 
van toezicht is eveneens gecompliceerd. Binnen deze context is het functioneren 
van de LCTI vanuit bedrijfsmatig-economisch perspectief wél doelmatig geble-
ken. De belasting die het (extra) diagnostisch onderzoek voor de indicatiestelling 
oplevert, lijkt onvermijdelijk gezien het belang van budgetbewaking en een eer-
lijke verdeling van de middelen. 
 
Het indicatiebeleid vanuit politiek-maatschappelijk perspectief 
Bij het politiek-maatschappelijk perspectief gaat het in de eerste plaats om (voor 
Nederland vanzelfsprekende) democratische basisvoorwaarden als politieke ver-
antwoording, spreiding van bevoegdheden, toezicht en controle, openheid en 
openbaarheid. Daarnaast gaat het ook om duidelijkheid in beleid en bestuur en om 
maatschappelijk draagvlak.  
Toegespitst op het indicatiebeleid heeft dit perspectief in de eerste plaats betrek-
king op het streven naar transparantie en daarmee op de uniformering van de 
indicatiestelling. Dit heeft de LCTI zich duidelijk als belangrijkste en eerste taak 
gesteld en daarin is zij ook succesvol geweest.  
Problematischer ligt het wat betreft het draagvlak. Er zijn protesten gekomen te-
gen de wachtlijsten en tegen de bureaucratische ‘rompslomp’. Het voornemen de 
LCTI voortijdig op te heffen heeft alles te maken met de wens aan deze bezwaren 
tegemoet te komen. Of de klachten over bureaucratie daarmee verdwijnen, is ech-
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ter de vraag. De rugzakregeling is in zich gecompliceerd. Een zekere mate van 
bureaucratie is onvermijdelijk gezien de (democratische) noodzaak de middelen 
rechtvaardig te verdelen.  
Vanuit politiek-maatschappelijk perspectief levert de LCTI in principe een posi-
tieve bijdrage aan het rugzakbeleid. Dat dit niet door iedereen wordt onderkend, 
heeft vooral te maken met de gecompliceerdheid van het beleid als geheel. Ook 
het voortijdig opheffen van de LCTI is geen toonbeeld van duidelijkheid in beleid 
en bestuur.  
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