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‘Passend onderwijs betekent voor ons: het realiseren van een
continuüm van zorg voor leerlingen, waarbij hulp zo snel
mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis
en op de meest adequate wijze wordt gegeven.’

Deze definitie is afkomstig vanhet Regionaal netwerk passend
onderwijs Amsterdam. Mooie woorden, dat zeker. Maar weet
u wat opvallend is? In de omschrijving komt het woord onder-
wijs niet voor. De focus ligt volledig op de zorg. Het lijkt erop
alsof kinderennietmeer onderwezen,maar behandeldmoeten
worden.

Wij pleiten in dit manifest voor een radicale ommekeer in de
discussie over passend onderwijs. Passend onderwijs moet
beginnen en eindigen met onderwijs. Beginnen en eindigen
met de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. Beginnen
en eindigen met welke betekenis je geeft aan het vak van leer-
kracht.

Onze definitie ziet er als volgt uit:

‘Passend onderwijs betekent voor ons: het realiseren van een
leer- en ontwikkelcontinuüm voor alle kinderen waarbij de
focus ligt op de capaciteiten van elk kind.’
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Wij geloven in kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de
nadruk legt op het behalen van vooraf geformuleerde resulta-
ten passend bij de capaciteiten van elke leerling.Wij zijn ervan
overtuigddat onderwijs, gericht ophet tegemoet komenaande
leerbehoeften van leerlingen niet alleen leidt tot verbetering
vanonderwijsresultaten (endus tot uitzicht op eenkansrijk toe-
komstperspectief ),maar ook tot toename in veerkracht en zelf-
redzaamheid van alle kinderen voorhun verdere leven en accep-
tatie van elkaar, ongeacht persoonlijke kenmerken. Binnen
passend onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben wordt de
nadruk gelegd op in aanleg aanwezige kwaliteiten en moge-
lijkheden en niet op in aanleg aanwezige deficiëntie of beper-
kingen.

Van zorgparadigma…
(hoe gaat het nu)

Als een leerling in de klas nietmee kankomen, kijktmen inhet
zorgperspectief naar de kenmerken van het kind en dan met
namenaar dedeficiënties.Het kindheeft gedragsproblemen, is
dyslectisch, is autistisch, heeft adhd etc. De oorzaak van
tegenvallende prestaties wordt bij het kind gezocht. Om pre-
cies te weten wat er mankeert, ondergaat het kind testen. Op
basis hiervan wordt gekeken welke aanpak nodig is. Kan de
leerlingmet extra hulp op school blijven of is het kind beter af
binnen het speciaal onderwijs? Hierbij gaat men ervan uit dat
elk kindmet eenbepaalde stoornis dezelfde behandelingnodig
heeft – de eigenheid van het kind krijgt nauwelijks aandacht.
Met dezewijze van testen endiagnosticeren krijgt een kind een
label of etiket opgeplakt waarmee het voor de rest van de
schoolloopbaangestigmatiseerd is.Hetmagdanwel de bedoe-
ling zijn omze samenmet andere kinderennaar school te laten
gaan,maar het e¬ect is dat ze apart worden gezet.
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Eenetiket is ooknooit neutraal.Kinderenmakenzichhunetiket
eigen. ‘Ik ben nu eenmaal dyslectisch.’ Het kan daarom op
gespannen voet staanmet het streven om leerlingenmaximaal
te latenpresteren.Dedeficiëntie kan leiden tot onderpresteren.

Dit etiketteren is een belangrijk nadeel van het huidige zorg-
paradigma. Maar er zijn er meer. Zo zijn er de lange wachttij-
den. De tijd tussen de eerste observatie en het uiteindelijke
behandelplan is groot en in die periode gebeurt er weinig met
het kind. Sterker nog, dit proces versterkt de handelingsverle-
genheid van de leerkracht. Hij of zij durft niets te doen voor
bekend is wat er met de leerling aan de hand is, hoewel de
meeste leerkrachten best in staat zouden zijn te anticiperen op
debehoeften vanhet kind los vanhet label. Deprofessionaliteit
van de leerkracht krijgt geen ruimte.

Het uiteindelijk toegekende ‘rugzakje’ suggereert daarnaast dat
het geld van de leerling is. Als een school het geld besteedt aan
een betere ondersteuning van de leerkracht om zo alle leerlin-
gen tot hun recht te laten komen, kan dat bij de ouders onge-
noegen wekken. Het geld dat bedoeld is voor hun kind, wordt
niet aan hun kind besteed! Ze kunnen eisen dat het rugzakje
wordt uitgegeven aan individuele hulp.

Bovenal leidt definancieringbinnenhet zorgparadigma tot een
explosieve groei vanhet aantal uitzonderingen.Het aantal kin-
derendat in aanmerkingkomt voor een rugzakje of dat naar het
speciaal onderwijswordt gestuurd is de afgelopen jaren enorm
gestegen. De groei zit vooral in het aantal kinderen met
‘gedragsproblemen’. Het einde van de groei van deze groep is
nog langniet in zicht. Uit een enquête bleek dat 94 procent van
de leerkrachten vindt dat er in hun klas tenminste één kind zit
met gedragsproblemen. Het gemiddelde is 3,3 leerlingen per
klas! In Denemarken gaat inmiddels twintig procent van het
onderwijsbudget naar zorgleerlingen.
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…naar onderwijsparadigma!
(wat is eenwenselijke toekomst)

Wij willen deze trend keren door terug te gaan naar het oor-
spronkelijke doel van (passend) onderwijs. Niet de behande-
ling van het kind, maar het onderwijzen van de leerling moet
centraal staan.

Wij pleiten voor een omkeer in de beperkte manier van kijken
naar onze eigenmogelijkheden ende invloed vanhet onderwijs
op het toekomstperspectief van kinderen. Laten we naar kin-
deren kijken in hun context, naar hun school, hun leerkracht
en de rest van de klas. In plaats van een individuele diagnose
van de gebreken van het kind, is het zinniger om de interactie
tussen leerkracht, leerling en klas aan een nader onderzoek te
onderwerpen.De interactie in de klas kan onvoorstelbaarwor-
den verbeterd wanneer de onderwijsbehoefte van een kind
bekend is. Daar hebben alle leerlingen baat bij en niet alleen
degenenmet een ‘kwaal’ of een ‘handicap’.De interactie tussen
de leerkracht en de leerling en het anticiperen op de leerbe-
hoefte van het kind is er niet op gericht om kinderen te etiket-
teren of te selecteren, maar om te di¬erentiëren. Orthopeda-
gogen en psychologen kunnen met diagnostische testen en
observaties dit di¬erentiëren ondersteunen. De kennis die zij
opdoenmoetmeer gedeeldwordenmet leerkrachten enouders
en vertaald worden naar mogelijkheden om te anticiperen op
de behoeften.

Het erkennen dat elk kind, niet één uitgezonderd, uniek is en
eigen behoeften heeft, is de eerste stap op weg naar passend
onderwijs. Het goed tegemoetkomendaaraan door het onder-
wijs te differentiëren en te variëren om een zo hoog mogelijk
niveau te bereiken met elke leerling is een tweede. We gaan
terug naar de basis van de professie van de leerkracht. De leer-
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kracht spant zich in om iedere leerling te geven wat hij nodig
heeft. Enmaakt daarbij optimaal gebruik van de dynamiek van
de groep.

De leerkracht vraagt en krijgt zelf hulp of ondersteuning om
tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbe-
hoefte en de organisatie van de klas.

Als scholen passend onderwijs bieden volgens het onderwijs-
paradigma dat wij voorstaan dan doen ze waarvoor ze zijn
opgericht: goed onderwijs verzorgen en positief bijdragen aan
dekwaliteit vandeopvoeding vankinderen.Wij voorspellendat
dit tot vermindering van escalaties en stagnaties in de ontwik-
keling van kinderen leidt, waardoor de okc’s minder hoeven
te investeren in signalering en curatieve zorg en zichmeer kun-
nen bezighoudenmet preventief jeugdbeleid.

Met de door ons gepresenteerde paradigmawisseling wordt
afstemming tussen onderwijs, preventief jeugdwerk en jeugd-
zorg eenvoudiger, efficiënter en dus minder kostbaar. Dit als
dezorgaanbieders er inslagenom tehandelenvanuit eenonder-
wijsrationaliteit en niet vanuit een zorgrationaliteit.

Financiering

Deze omslag in het denken kan alleen slagen als ook de finan-
ciering op een andere leestwordt geschoeid.De overheid heeft
in de laatste koerswijzigingpassendonderwijs voorgesteld om
in de toekomst de individuele rugzakgelden die nu besteed
worden aan ambulante begeleiding vanuit het speciaal onder-
wijs rechtstreeks naar de rekening van de samenwerkingsver-
banden over te maken. Het idee hierachter is dat deze midde-
len vervolgens binnenhet reguliere onderwijs inzetbaar zijn ten
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behoeve van de realisatie van ‘passend onderwijs’. Scholen
moeten in het voorstel van de overheid echterwel een zorgpro-
fiel opstellen waarmee zij aan ouders en bestuur kenbaar
makenwelke ‘zorg’ zij kunnenbiedenofwelwelke kinderenop
hun schoolwel ennietwelkomzijn vanwegehunonderwijsbe-
hoefte. In onze opinie past deze wijze van financieren niet bij
de door ons voorgestelde paradigmawisseling. Immers, scho-
lenmet een ‘breder’ zorgprofiel ontvangenmeermiddelen los
van de onderwijskwaliteit die zij leveren, los van de vraag of de
schoolmet een breed zorgprofiel eenmaximale bijdrage levert
aan de ontwikkeling van demogelijkheden van elk kind en los
van het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
Door deze wijze van financieren bestaat de kans dat reguliere
scholen verkapte SOscholenworden.Hiermee zijnwe terugbij
af en doenwemeer dan tien jaar inspanning van leerkrachten,
scholen en besturen teniet.

Hoe moet de financiering dan geregeld worden? Wij pleiten
voor een wijze van financiering op basis van de leeropbreng-
sten en onderwijsresultaten (zowel cognitief als sociaal) van
alle leerlingenook voor de leerlingen inhet speciaal onderwijs.
Voor elk kindworden op basis van capaciteiten en aan de hand
van leerbehoeftenmaximaal haalbare resultatengeformuleerd.

Wij staan achter het idee van directe financiering aan scholen
door toekenning aande samenwerkingsverbanden.Het is ech-
ter belangrijk dat de samenwerkingsverbandendezemiddelen
inzetten vanuit het perspectief van het onderwijsparadigma.
Dat deze middelen worden ingezet opdat de leerkracht zijn of
haar professie beter uit kan voeren.

In de beoordeling van de onderwijsinspectie speelt de toege-
voegde waarde van de school een centrale rol. Hoe meer leer-
lingen in een school de optimale resultaten behalen, hoe beter
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de beoordeling. De financiering is gekoppeld aan deze beoor-
deling. Het geld is niet gekoppeld aan specifieke leerlingen,
maar aan de school. De school kan het geld gebruiken om een
individueel kind te laten testen, maar dat is niet meer nodig
voor de financiering. Aparte financieringen en indicatieorga-
nen zijn overbodig. Ze kunnen het geld dan bijvoorbeeld
gebruiken om de interactie tussen leerkracht - leerling en klas
te verbeteren. Voor het speciaal onderwijs gelden dezelfde
regels.

Wij pleiten voor structurele financiering onafhankelijk van
beperkingen. Basis is eenbedragper leerling toegekend aande
school en aangevuld met middelen uit het SamenWerkings-
Verband die nodig zijn voor het tegemoetkomen aan speciale
onderwijsbehoeften. Hiervoor hoeven geen ingewikkelde en
bureaucratische stappen worden doorlopen. De overheid zou
samenmet het veld de verschillende behoeften en de benodig-
de extra middelen in kaart kunnen brengen. Aan de hand van
deze lijst kunnendandemeest behoeften snel gekoppeldwor-
den aande benodigdemiddelen.De expertise van leerkrachten
is hierbij van essentieel belang.

Wanneer een kind op verzoek van de ouder of op aandringen
vande school overgeplaatstwordt naar een school voor speciaal
onderwijs, dient de school de individuele leerling-gelden en
benodigde financiering voor het tegemoet komen aan de
onderwijsbehoefte van het specifieke kind over te dragen aan
de nieuwe school. Hiermee wordt verwijzen en overplaatsen
ontmoedigd,maar blijft het welmogelijk een leerling te plaat-
sen in het speciaal onderwijs als alle partijen het erover eens
zijn dat het kind inhet speciaal onderwijs betere resultaten kan
behalen.

Omdit financieringsmodel te laten slagen is het van belangdat
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er nu geïnvesteerdwordt. Investeren in het vertrouwen in leer-
krachten. Investeren in deprofessionele ontwikkeling van leer-
krachten. Investeren in het toerusten van leerkrachten op het
gebied van handelingsgericht werken in de school (zowel
basisschool als SO school), het formuleren van realistische
opbrengstverwachtingen voor alle leerlingen, di¬erentiëren in
de klas en in kaart brengen van andere aspecten die leerkrach-
ten ondersteunen bij het onderwijzen van alle leerlingen in de
klas.10



Slotwoord

Scholen wordt vaak verweten dat zij geen heldere doelen heb-
bengeformuleerd voor leerlingenof de doelen uit het oog heb-
ben verloren. Wij constateren dat de overheid met passend
onderwijs ook het doel uit het oog verloren is enhetmiddel tot
doel verhevenheeft.Wij roepenop tot terugkeer naar realisatie
van de oorspronkelijke doelen van passend onderwijs in het
belang van de kinderen en de toekomstigemaatschappij.

Wij roepen op om terug te gaan naar de leerkracht en de leer-
lingen in de groep en naar de ouders. Wat heeft de leerkracht
nodig omzich didactisch zo te ontwikkelen dat ze veel beter in
kan spelenopde verschillen tussenkinderen?Wat hebben leer-
krachten en ouders nodig ommet elkaar het goede gesprek te
voeren over hoe en waar de cognitieve en sociaal emotionele
ontwikkeling van hun kind het beste tot zijn recht kan komen?
En hoe kunnen de stad en de stadsdelen bijvoorbeeld via hun
zorgvoorzieningen ervoor zorgen dat ze kinderen helpen om
op school zoveelmogelijk succes te behalen?

Met onze aanpak worden leerkrachten geïnspireerd om ver-
antwoordelijkheid te nemen voor de speciale behoeften van
leerlingen. Zoontstaat vanzelf eenmodel voor inclusief onder-
wijs als het kan, en apart onderwijs als het moet. Zo ontstaat
eenmodelmet de focus oponderwijs in plaats van zorg. Zoont-
staat eenmodelwaarbij de leerkracht, de school enhet school-
bestuur alles in het werk stellen om uit al hun kinderen het
beste naar boven te halen.
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Dit manifest is tot stand gekomen o.l.v. Pieter Hilhorst.
Het initiatief is genomen door ABC Onderwijsadviseurs
in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.
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