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Goed onderwijs maakt 

onderwijs passend 
Passend onderwijs is het zoveel mogelijk inte-
greren van leerlingen met speciale onderwijsbe-
hoeftes in het reguliere onderwijs. Maar wie kijkt 
naar wat het eist in de klas, moet concluderen dat 
passend onderwijs erg veel lijkt op gewoon goed 
onderwijs. 

Vensters voor verantwoording  ///  Tekst Teije van der Bij 

Nederland, Duitsland, België en Zwitserland 

verwijzen veel meer leerlingen naar speciaal 

onderwijs dan andere landen. Voor sommige 

kinderen is dat een goed alternatief, maar het 

grote aantal leerlingen dat in ons land naar 

het speciaal onderwijs gaat, moet ons op z´n 

minst aan het denken zetten. Onderzoeksre-

sultaten naar hoe die integratie het beste kan 

in het voortgezet onderwijs, is er maar weinig, 

maar heeft wel veel opgeleverd, ook voor het 

werk in de klas. Scholen hebben veel ruimte 

om passend onderwijs in te vullen. Het kan va-

riëren van het in stand houden van netwerken 

van reguliere scholen en speciaal onderwijs, 

speciale klassen in reguliere scholen tot en 

met het integreren van leerlingen met speci-

ale onderwijsbehoeften in reguliere klassen. 

Relatie en pedagogisch klimaat
Een basisvoorwaarde bij passend onderwijs is 

Passend onderwijs
De thema’s die volgens onderzoek van 
belang zijn bij het vormgeven van pas-
send onderwijs: 
1. visie en beleid 
2. organiseren van relatie
3. pedagogisch klimaat
4. onderwijsleerproces
5. pedagogisch didactisch handelen
6. begeleiding 
7.  doorlopende leerlijnen primair en 

vervolgonderwijs

dat leraren en leerlingen samen werken en elkaar kennen. Elke leerling heeft een vaste mentor en 

de vakdocenten geven zoveel mogelijk les aan elkaars klassen. Het aantal leraren dat lesgeeft aan 

een klas of groep is beperkt. Leraren/mentoren werken met elkaar samen, soms als team aan een 

grotere groep. De klas hoeft niet per se de geijkte groepsindeling te zijn. De ideeën hierachter 

komen ook voor in succesvolle projecten als Minder Handen Voor De Klas en Big Picture.

Verder moeten leraren kinderen willen stimuleren. Zij moeten positieve verwachtingen heb-

ben van leerlingen en geven positieve feedback. De mogelijkheden van leerlingen zijn voor hen 

uitgangspunt bij de vormgeving van het leerproces.  

Ook horen ze te kunnen werken in een sfeer van wederzijds vertrouwen. De voorspelbaar-

heid van het gedrag van de leraar is van belang voor die veiligheid. Daarom moet het team dat 

lesgeeft aan een klas eenduidig zijn in het hanteren van omgangsregels. Leraren handhaven de 

regels en bespreken ongewenst gedrag.  

Ten slotte moeten de leerlingen betrokken worden. Dat is belangrijk voor hun motivatie. Dat kan 

in de klas en ook op schoolniveau worden gerealiseerd. In de klas zijn leerlingen mede-eigenaar 

van het onderwijsleerproces. Zij zijn medeverantwoordelijk en hebben de ruimte zelfstandig 

keuzes te maken. Leerlingen krijgen zo -in de woorden van Luc Stevens- meer autonomie. 

Betrokkenheid betekent ook dat kinderen leren democratisch met de regels en de sfeer in de 

school om te gaan. Ze spelen bijvoorbeeld een rol bij het beoordelen van docenten, het bepalen 

van het schoolklimaat en algemene schoolregels, of participeren in een leerlingenraad. 

Onderwijsleerproces 
De kenmerken van effectief onderwijzen werken ook bij passend onderwijs: gebruik maken van 

het model van directe instructie, een beroep doen op voorkennis, onderwijs in betekenisvolle 

contexten aanbieden, alternatieve leer- strategieën gebruiken zoals probleemoplossend leren en 

aandacht besteden aan leren leren. 

Ook de mate waarin een docent er in slaagt gedifferentieerd les te geven en gebruik te maken 

van individuele handelingsplannen, blijkt een succesfactor te zijn. Aanvullende programma’s zijn 

vooral succesvol wanneer er sprake is van een goede match tussen het reguliere programma en 

de leervraag van de leerling. Bij remediërende programma’s is die link nog wel ’s afwezig. 

Bij de keuzes van het programma voor een groep of individuele leerling is het hebben van hoge 

verwachtingen uitgangspunt. Wat helpt de leerling om net een stapje verder te komen. Met de 

leerlingen op zoek gaan naar de zone van naaste ontwikkeling in het onderwijsleerproces.

Natuurlijk wil een docent (en ook de leerling) weten of leerlingen de stof hebben begrepen, maar 

in een klas met een grote verscheidenheid aan leerlingen is een beoordeling die uitgaat van 
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een algemene norm of een gemiddelde niet zo relevant voor de individuele leerling. Die is meer 

gebaat bij de vergelijking met zichzelf. 

Beoordelen hoeft niet alleen een taak te zijn die uitsluitend is voorbehouden aan de leraar. Ook 

leerlingen kunnen zelf een rol spelen bij het beoordelen van hun werk. 

Pedagogisch didactisch handelen
Als er in een klas meer verschillen zijn in onderwijsbehoeftes heeft dat behalve voor het cur-

riculum ook consequenties voor het pedagogisch-didactisch handelen. Om individuele begelei-
ding mogelijk te maken is inzicht in de kwaliteiten van een kind noodzakelijk. Het observeren en 

vastleggen van gegevens van leerlingen is van belang. Ook het uitwisselen van deze informatie 

tussen leraren onderling zorgt ervoor dat de begeleiding van leerlingen van hoge kwaliteit is en 

bovendien meer tegemoet komt aan de vraag van de leerling. 

Uit dit teamoverleg kan ook naar voren komen hoe leraren hun programma voor een leerling 

naar inhoud, niveau en omvang adaptief kunnen maken. Voor sommige leerlingen zal naar alter-

natieve leerroutes gezocht moeten worden. De kracht van een school is in hoeverre zij als team 

hierin flexibel kan opereren. 

Begeleiding
Bij de begeleiding in passend onderwijs hoort een vaste begeleider. Naast de gesprekken met 

leerlingen en ouders/verzorgers is die als eerst verantwoordelijke voor het realiseren van een 

maatwerkprogramma voor leerlingen. De begeleider signaleert specifieke onderwijsbehoeften, 

initieert  eventueel diagnostisch onderzoek, stelt het handelingspan bij en communiceert erover 

met de collega’s.

Maar de (andere) docenten spelen ook een rol in de begeleiding. Als zij niet alleen aandacht 

hebben voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor sociaal-emotionele en 

gedragsproblemen, creëren zij over het algemeen een positievere leeromgeving. Deze proble-

men moeten wel altijd direct met de leerling en de ouders/verzorgers worden besproken. Ook bij 

de keuze van de interventies worden de leerling (eigenaar, toekomstperspectief ) en de ouders/

verzorgers (thuissituatie)ingeschakeld. 

De programma’s en interventies die noodzakelijk zijn om aan de verschillende onderwijsbehoef-

tes tegemoet te komen, worden meestal vastgelegd in een individueel handelingsplan. Het is 

niet zozeer de aanwezigheid van het handelingsplan zelf dat effect heeft. Doelgericht werken aan 

de ontwikkeling van leerlingen en de link tussen de extra begeleiding en reguliere programma 

bepalen het succes. Systematisch monitoren doet er toe; de ontwikkeling van de leerling moet 

blijvend gevolgd worden door regelmatig, 

tussentijds te evalueren én de leerling en de 

ouders daarbij in te schakelen. 

Leerlingloopbanen 
Leren begint niet op het moment dat een 

leerling in de brugklas komt. Het voortgezet 

onderwijs sluit aan bij wat een leerling al kan, 

en bij wat er op de basisschool eventueel aan 

extra begeleiding heeft plaatsgevonden. Maar 

ook een goed contact met vervolgopleidingen 

is onontbeerlijk. Uitwisseling met basisscho-

len en scholen voor vervolgonderwijs op 

docentenniveau draagt bij aan een goede 

schoolloopbaan voor de leerling. Daar hoort 

ook schriftelijke of digitale uitwisseling bij. 

Men moet bedenken dat niet de programma-

lijnen van de scholen, maar de loopbanen van 

leerlingen het belangrijkste zijn.

Er is trouwens nog weinig bewijs over de ef-

fecten van de samenwerking van onderwijs en 

ketenpartners op de loopbanen van leerlingen. 

Die samenwerking is meestal nog in ontwik-

keling, maar vermoedelijk heeft ook dat een 

positieve uitwerking. 

Dit is allesbehalve wereldschokkend nieuws. 

Maar wat zou er gebeuren als we het woord 

‘passend onderwijs’ zouden vervangen door 

‘goed onderwijs’? Het lijkt er immers sterk op 

dat wat goed is voor leerlingen met speciale on-

derwijsbehoeften, goed is voor alle leerlingen.


