
                  EVALUATIE  

                         ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT                                                                                
 
 
Om te monitoren of de gestelde doelen van het uitgevoerde arrangement zijn 
behaald en hoe de ontwikkeling richting Thuisnabij onderwijs vordert, vragen wij 
de evaluatie, met daarin de verantwoording van de ingezette gelden, in te vullen 
in het tabblad Evaluatie van het betreffende arrangement aan de hand van 
onderstaande vragen. 
n.b. Dit formulier dient ter ondersteuning en is niet bedoeld om ingevuld aan het 
arrangement te hangen. 
 
 

Arrangementnummer: 
Ingevuld door: 
Datum: 
 
De volgende aspecten worden geëvalueerd:  

 
 Zijn de gestelde doelen behaald op: 

 
- organisatieniveau                               JA / NEE 
- leerkrachtniveau    JA / NEE     
- kindniveau      JA / NEE 
 
SVP ALLE ITEMS TOELICHTEN: 
……. 
……. 



……. 
 
 
 
 

 
 Is het arrangement uitgevoerd volgens plan: 

 
- conform tijdspad      JA / NEE 
- inzet menskracht     JA / NEE 
- inzet middelen    JA / NEE 

 
SVP ALLE ITEMS TOELICHTEN: 
………… 
………… 
………… 

              
 
 Onderbouw hoe de beschikbare middelen zijn ingezet en wat de 

werkelijke kosten zijn geweest, inclusief de onderliggende 
berekening (betreffende stukken bijsluiten SVP).  

 
Onderbouwing inzet beschikbare middelen: 
…….. 
 
 
Splits deze uit naar middelen SWV en middelen school. 
 
Beschikbare middelen :   Werkelijke Kosten: 
 
SWV       - €      SWV       - €  
 
SCHOOL - €     SCHOOL - € 
 
Berekening:  



……. 
 

 
 Welke interventies worden er vanaf nu in jouw organisatie 

ondernomen om deze gewenste ondersteuning als school, uit eigen 
middelen, te kunnen aanbieden?  

(Zoals: welke inhoudelijke expertise heb je opgebouwd; op welke termijn 
denk je dit in je reguliere bekostiging op te nemen?) 
 
…………… 
…………… 

 
 
 
 
 N.B. School- en groepsarrangementen die starten in een volgend 

schooljaar én individuele arrangementen die doorlopen in een 
volgend schooljaar dienen uiterlijk 15 november van het 
voorgaande kalenderjaar ingediend te zijn.  

 Belangrijk is om eerst duidelijk te krijgen of het uit de eigen 
begroting van de school kan, voordat de aanvraag bij het SWV 
wordt ingediend! 
 
Dit betekent dat er ruim vóór 15 november een evaluatie plaats 
moet vinden, om op tijd duidelijk te krijgen of er een aanvraag 
ingediend moet worden. 

 


