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Een van de doelstellingen van passend on-
derwijs is het terugdringen van bureaucratie 
rond leerlingenzorg. Binnen het evaluatiepro-
gramma passend onderwijs wordt op meer-
dere momenten gepeild hoe het staat met de 
beleving van bureaucratie rond het onderwijs 
aan leerlingen die extra steun nodig hebben. 
Els Kuiper en Guuske Ledoux laten zien in 
hoeverre de verwachtingen over vermindering 
van de bureaucratie uitkomen.

Het oude systeem van leerlingenzorg werd als 
complex en omslachtig ervaren. Dit kwam vooral 
door de lange en complexe indicatieprocedures in 
de leerlinggebonden financiering (“een woud van 
regels”). Onder het oude beleid konden ouders 
met een kind dat specifieke steun nodig had kie-
zen of ze een plek wilden in het speciaal of in het 
regulier onderwijs. In dat laatste geval was er een 
rugzakje met extra geld voor de begeleiding van 
het kind beschikbaar. De procedure om daarvoor 
in aanmerking te komen was echter vrij zwaar: een 
speciale commissie moest de indicatie afgeven en 
dat vergde nogal wat voorbereidende documenta-
tie. Bovendien waren er verschillende commissies 
voor verschillende typen beperkingen, waardoor 
in sommige gevallen scholen en ouders langs 
meerdere loketten moesten.
In passend onderwijs is dit systeem afgeschaft. Nu 
zijn samenwerkingsverbanden zelf verantwoorde-

lijk voor de toewijzing van extra steun. De ver-
wachting is dat samenwerkingsverbanden kiezen 
voor meer eenvoud en minder regels. Betekent 
dit nu dat de bureaucratie inderdaad afneemt? 
Naar deze vraag wordt onderzoek gedaan binnen 
het evaluatieprogramma passend onderwijs. Op 
meerdere momenten wordt zowel bij scholen voor 
basis-, voortgezet en speciaal onderwijs als bij 
ouders gepeild hoe het staat met hun beleving van 
bureaucratie rond het onderwijs aan leerlingen die 
extra steun nodig hebben. Daarbij gaat het niet 
alleen om de toewijzingsprocedures van extra hulp 
of middelen, maar ook om de toegang tot leerlin-
genzorg in de scholen.
Er zijn inmiddels twee peilingen uitgevoerd: in 
2014, kort voor de invoering van passend onder-
wijs en in 2015, een jaar na de invoering. Ook is 
er inmiddels onderzoek gedaan naar de verande-
ringen die scholen sinds de invoering van passend 
onderwijs ervaren in de toewijzingsprocedures 
voor extra steun. In dit onderzoek is het thema 
bureaucratie ook meegenomen.Wat laten de uit-
komsten zien? Komen de verwachtingen over een 
vermindering van bureaucratie uit? Daarover gaat 
dit artikel.

Een lastig begrip
Het definiëren van bureaucratie, zodat het kan 
worden gemeten, blijkt nog niet zo eenvoudig te 
zijn. In de eerste peiling hebben we onderscheid 
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gemaakt tussen feitelijke bureaucratie en ervaren 
bureaucratie. Feitelijke bureaucratie wordt in de 
literatuur opgevat als de hoeveelheid overhead 
die gepaard gaat met de uitvoering van bepaalde 
taken. Dat wil zeggen: alle werkzaamheden die 
nodig zijn om primaire processen goed te laten 
verlopen. Dit type werkzaamheden is altijd nodig 
en een zekere mate van bureaucratie dus per 
definitie ook. Bureaucratie is een inherent ken-
merk van organisaties en is daarmee eigenlijk 
een neutraal begrip. De negatieve connotatie die 
het meestal heeft, komt doordat het geassocieerd 
wordt met onnodige hoeveelheden werk en met te 
veel middelen voor overhead ten opzichte van het 
primaire proces zelf. Maar wanneer iets onnodig 
of te veel is, valt moeilijk objectief te bepalen. 
Het is vooral iets dat mensen ervaren. Volgens 
sommigen bestaat er dan ook geen feitelijke 
bureaucratie en gaat het bij bureaucratie altijd om 
ervaren bureaucratie. Feitelijke bureaucratie in de 
zin van hoeveelheid overhead is in principe wel 
meetbaar, maar dit vergt een hele goede registra-
tie van middelen en tijdsbesteding. In de eerste 
peiling hebben we geprobeerd de overhead van de 
oude samenwerkingsverbanden Weer Samen naar 
School te berekenen, om die te kunnen vergelij-
ken met de nieuwe situatie in passend onderwijs. 
Dat is maar ten dele gelukt. Dit komt doordat de 
financiële documentatie, zoals jaarrekeningen 
van samenwerkingsverbanden, daarvoor tekort-
schiet. In de nieuwe situatie, dat wil zeggen sinds 
de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen beleid wat betreft de beste-
ding van middelen, is dit zo mogelijk nog lastiger, 
omdat in veel samenwerkingsverbanden een deel 
van de middelen doorgedecentraliseerd is naar 
de schoolbesturen en de scholen. Dat betekent 
dat eigenlijk ook op het niveau van besturen en 
scholen bepaald zou moeten worden welk deel 
van de middelen naar overhead gaat, dus naar 
werkzaamheden die nodig zijn voor de organisatie 
van leerlingenzorg. Dat is uitermate complex en 
daarom op dit moment geen voorwerp meer van 
onderzoek in de landelijke evaluatie.

Dat geldt wel voor de ervaren bureaucratie. 
Ervaren bureaucratie is de mate waarin mensen 
last hebben van regels (regeldruk), respectievelijk 
zich daaraan ergeren (irritatiefactor). De mate van 
‘last hebben van’ hangt af van de hoeveelheid tijd 
die een taak kost, de mate van complexiteit ervan 
en de mate waarin mensen de taak nuttig vinden 
voor het beoogde doel. Die drie aspecten - tijd, 
complexiteit en nut - hebben we ook in dit onder-
zoek gebruikt. We hebben interne begeleiders (in 
basis- en speciaal onderwijs), zorgcoördinatoren 
(in voortgezet en voorgezet speciaal onderwijs) en 
leraren van scholen in tien samenwerkingsverban-
den gevraagd met welke taken rond leerlingenzorg 
ze te maken hebben en hoe ze die waarderen op 
deze drie aspecten. Daarnaast hebben we vragen 
gesteld over factoren die in de onderzoekslitera-
tuur als relevant zijn aangemerkt vanwege hun 
invloed op ervaren bureaucratie. Dit zijn externe 
druk (mate waarin mensen bemoeienis ervaren 
van anderen bij leerlingenzorgtaken en aan ex-
terne eisen moet voldoen), eigenaarschap (mate 
waarin mensen invloed en controle ervaren bij leer-
lingenzorgtaken; ook: weten wat de verwachtingen 
zijn) en professionaliteit (mate van eigen kennis en 
informatie als het gaat om leerlingenzorgtaken). 
Hoe meer externe druk, hoe minder eigenaarschap 
en hoe minder professionaliteit, hoe groter de kans 
dat iemand bureaucratie ervaart bij de uitvoering 
van leerlingenzorgtaken.

Resultaten
Uit beide metingen blijkt dat concrete taken rond 
de leerlingenzorg als redelijk tot erg tijdrovend er-
varen worden, zowel door leraren als door interne 
begeleiders en zorgcoördinatoren. Uitschieters 
qua tijdrovendheid zijn bij interne begeleiders en 
zorgcoördinatoren het bijhouden van dossiers van 
zorgleerlingen en het opstellen van ontwikkelings-
perspectieven. Bij leraren scoren het maken van 
groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven en 
het registreren van leerlinggegevens hoog. Men-
sen vinden administratieve taken tijdrovender dan 
overlegtaken. Hier staat tegenover dat men alle 
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taken wel nuttig vinden, ook de meest tijdrovende. 
Vooral contacten met ouders springen er positief 
uit en worden heel nuttig gevonden. Bij leraren 
geldt dat ook voor overleg met de intern begeleider 
of zorgcoördinator. En bij interne begeleiders en 
zorgcoördinatoren scoren ook contacten met an-
dere scholen en overleg met externen hoog op nut. 

De meeste taken vinden de respondenten niet 
ingewikkeld om uit te voeren. Uitzondering zijn de 
nieuwe taken die het gevolg zijn van de invoering 
van passend onderwijs, zoals het uitvoeren van de 
zorgplicht en het opstellen van een schoolonder-
steuningsprofiel. Interne begeleiders en zorgco-
ordinatoren vinden dit redelijk ingewikkeld. Ook 
leraren vinden de nieuwe taak van het opstellen 
van ontwikkelingsperspectieven nog vrij ingewik-
keld. Hier kan natuurlijk meespelen dat het om 
nieuwe taken gaat die nog niet routinematig kun-
nen worden uitgevoerd.

Uit alle scores over tijd, nut en complexiteit van de 
taken hebben we twee variabelen samengesteld: 
taakbelasting (een combinatie van tijd en com-
plexiteit) en doelmatigheid (staat vooral voor het 
nut van de uitgevoerde taken). Interne begeleiders 
en zorgcoördinatoren scoren hoger op doelma-
tigheid (vinden de taken dus vaker zinvol) dan 
leraren. Leraren scoren hoger op taakbelasting 
(vinden taken dus vaker tijdrovend en ingewikkeld) 
dan interne begeleiders en zorgcoördinatoren. 
Maar binnen beide groepen zijn er ook nog wel 
behoorlijke verschillen op deze aspecten 

Van een sterke invloed van externe druk op het 
ervaren van bureaucratie blijkt gemiddeld geno-
men geen sprake te zijn. In de scholen ervaart 
men in het algemeen niet veel externe druk. En 
er is redelijk veel eigenaarschap en professionali-
teit. Ook hierbij is er echter sprake van een grote 
spreiding, de aanzienlijke onderlinge verschillen 
zijn dus groot. Zoals verwacht is er inderdaad wel 
een relatie tussen externe druk, eigenaarschap 
en professionaliteit aan de ene kant en ervaren 

bureaucratie aan de andere kant. Mensen ervaren 
meer bureaucratie als ze het gevoel hebben aan 
eisen van anderen te moeten voldoen. Ze ervaren 
minder bureaucratie als ze zelf invloed en controle 
hebben bij leerlingenzorgtaken en als ze zelf 
voldoende kennis hebben van het hoe en waarom 
van die taken. Ook werkdruk speelt een rol: als 
mensen meer last hebben van werkdruk, wordt er 
ook meer ervaren bureaucratie gerapporteerd.

Neemt ervaren bureaucratie in scholen af 
sinds passend onderwijs?
Zoals aangegeven zijn we in deze vraag specifiek 
geïnteresseerd, omdat een van de bedoelingen 
van passend onderwijs is dat de bureaucratie in 
de scholen vermindert. Uit de vergelijking tussen 
de eerste meting (in 2014) en de tweede (in 2015) 
komt evenwel naar voren dat er juist sprake is van 
een toename. Dit geldt niet voor de doelmatigheid 
van de leerlingenzorgtaken (daarop vinden we 
geen verschil), maar wel voor de taakbelasting. In 
2015 wordt vaker gemeld dat de administratie en 
procedures rond leerlingenzorg veel papierwerk 
kosten, ingewikkeld zijn om uit te voeren en dat 
dit ten koste gaat van andere taken. In de meting 
van 2015 is ook rechtstreeks gevraagd of mensen 
vinden dat de bureaucratie sinds de invoering 
van passend onderwijs is toe- of afgenomen. Uit 
de antwoorden op die vraag blijkt eveneens dat 
mensen een duidelijke toename ervaren: 67% van 
de leraren en 59% van de interne begeleiders en 
zorgcoördinatoren vindt dat er nu meer bureaucra-
tie is rond de leerlingenzorg dan voorheen; minder 
dan 5% in beide groepen vindt dat er sprake is van 
een afname. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat juist de 
nieuwe taken die uit passend onderwijs voort-
komen (ontwikkelingsperspectieven opstellen, 
zorgplicht uitvoeren, schoolondersteuningsplan 
maken) als bureaucratisch worden ervaren, zoals 
hierboven al vermeld. Echter, ook bij de taken die 
vóór passend onderwijs al bij de leerlingenzorg 
hoorden (zoals registratie van gegevens, maken 
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van groepsplannen) zien we een aantal malen 
hogere scores op ‘tijdrovend’ en ‘ingewikkeld’ dan 
voorheen. Uit de toelichtingen blijkt dat de oorzaak 
voor de toegenomen bureaucratie vooral ligt in 
het feit dat meer tijd besteed moet worden aan 
formulieren en procedures. Dat gaat in de beleving 
ten koste van zinvoller taken.

Een nuancering
Rondom leerlingen die extra steun nodig hebben, 
doen zich veel taken voor. Een deel daarvan heeft 
betrekking op procedures voor toewijzing van die 
extra steun. Juist deze procedures werden vóór de 
invoering van passend onderwijs bureaucratisch 
gevonden, vanwege de geprotocolleerde en daar-
door ingewikkelde indiceringsregels. Die landelijke 
regels zijn nu verdwenen en de samenwerkings-
verbanden organiseren zelf de toewijzing van 
extra steun. Op dit vlak vinden intern begeleiders 
en zorgcoördinatoren dat er sprake is van minder 
bureaucratie dan voorheen, zo blijkt uit een ander 
onderzoek dat specifiek ging over de toewijzing. 
In dit onderzoek is gevraagd naar aspecten als 
de duur van de besluitvorming, het hanteren van 

(veel) criteria, het makkelijk of moeilijk kunnen 
vinden van het juiste loket, de efficiëntie van de 
procedure en de communicatie daarover. Over 
deze aspecten oordelen de intern begeleiders en 
de zorgcoördinatoren nu dus gunstiger dan in de 
situatie vóór passend onderwijs. Dat er nog steeds 
veel bureaucratie wordt ervaren - en zelfs meer 
dan in het verleden - ligt dus vooral aan de taken 
die voor de leerlingenzorg op de school zelf van 
belang zijn: registratie en analyse van leerlingge-
gevens, bijhouden van dossiers, ontwikkelingsper-
spectieven opstellen, schoolondersteuningsplan 
maken en overleg met allerlei partijen.

Het beeld is er dus een met plussen en minnen. 
Toewijzingsprocedures lopen sinds passend on-
derwijs soepeler, maar bij andere taken neemt de 
ervaren bureaucratie nog niet af, integendeel. Juist 
de nieuwe taken die er sinds passend onderwijs 
zijn bijgekomen lijken daarbij een rol te spelen. 
Afgewacht moet worden of dat een tijdelijk effect 
is, dat wellicht verdwijnt als nieuwe taken routines 
zijn geworden. Wordt vervolgd dus. ■



PRAKTIJK

De Nieuwe Meso  |  september 2016  |  nummer 3 67

Methodiek

De zomervakantie is voorbij. Tijd voor nieuwe stappen.

Ben je een ervaren schoolleider die het lef heeft om zichzelf 
te laten zien, wil je leren met anderen, wil je nieuwe wegen in-
slaan én verder bouwen op datgene wat er al is? Dan kan de 
leergang Door het oog van de leider zo’n nieuwe stap zijn.

Nieuwsgierig?

Kom voorproeven en we nemen je mee in de drie blokken van 
de leergang Door het oog van de leider zodat je een goed 
beeld krijgt van wat we je te bieden hebben. Je onderzoekt 
hoe je je eigen manier van kijken kunt verdiepen en je ervaart 
wat onze werkwijze is. Je ontmoet andere deelnemers zodat 
je weet wie je ‘reisgenoten’ worden. 

Voorproeven kan op maandag 26 september van 13.00 tot 
17.00, woensdag 28 september van 13.00 tot 17.00, woens-
dag 12 oktober van 16.00 tot 20.00 of vrijdag 14 oktober 
van 09.30 tot 13.30. 

Stuur een mail naar mientje@ateliervoorleiderschap.nl
Of kijk op www.doorhetoogvandeleider.nl

kom
proeven

Atelier voor
Leiderschap ‘proeft 
voor’ met 
ervaren schoolleiders


