
Overzicht ingediende voorstellen werkconferentie SvhO

Nummer Thema Indiener Titel voorstel

ORG-1 Kansengelijkheid Ouders & Onderwijs Schooladvies en kansengelijkheid

ORG-2 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen,  burgerschap)

AVS Taakdiff erentiatie

ORG-3 Kansengelijkheid Expertgroep onderwijs van de 
NVA (Nederlandse vereniging voor 
 Autisme)

Inclusief autisme

ORG-4 Kansengelijkheid Koninklijke Visio Onderwijs en Barti-
méus Onderwijs

Kritische succesfactoren voor participatie

ORG-5 Kansengelijkheid AVS Diversiteit in teams

ORG-6 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen,  burgerschap)

Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs Begrijpend lezen

ORG-7 Kansengelijkheid Kentalis Eindtoets afschaff en

ORG-8 Basisvaardigheden
(taal, rekenen, burgerschap)

Lerarencollectief Versterking professionaliteit 
 burgerschapsonderwijs

ORG-9 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen, burgerschap)

PO-Raad, VO-raad en NRO Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs

ORG-10 Kansengelijkheid Spectrumvisie-Autismepaspoort Uitbreiding Autismepaspoort

ORG-11 Kansengelijkheid Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) Armoedebeleid in het schoolplan

ORG-12 Kansengelijkheid Landelijke Studentenvakbond Klachtenregelingen in het ho

ORG-13 Kansengelijkheid Kentalis Onderwijs maximaal inclusief inrichten

PO-1 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen, burgerschap)

Hogeschool IPABO Rekenen-wiskunde van reproductie naar 
(door)denken

PO-2 Kansengelijkheid SWV Utrecht PO Ontwikkelkansen in de verbindingsgroep

PO-3 Kansengelijkheid A.S. Talmaschool en Ouderinitiatief 
Croostwijk

Ouderinitiatief Croostwijk

PO-4 Kansengelijkheid Saxion Hogeschool Intensiveren taalaanbod voor 
 doelgroepkinderen

PO-5 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen, burgerschap)

Werk- en Steungroep Kleuter-
onderwijs (htt ps://www.wsk- 
kleuteronderwijs.nl/)

Onderwijs op het ontwikkelingsniveau

PO-6 Kansengelijkheid VCO Bunschoten en Verus Inclusieve onderwijshuisvesting

SO-1 Kansengelijkheid LBVSO Leerlingenbelang 
Voortgezet Speciaal Onderwijs

Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen

SO-2 Basisvaardigheden 
(taal, rekenen, burgerschap)

LBVSO Leerlingenbelang Voortgezet 
Speciaal Onderwijs

Verbetering onderwijs aan VSO-leerlingen

VO-1 Kansengelijkheid Jacobus Fruytier scholen-
gemeenschap te Apeldoorn

Integratie VSO in het VO



Schooladvies en kansengelijkheid
Thema: kansengelijkheid

Org-1 Ingezonden door: Ouders & Onderwijs

Beschrijf 
de oplossing
In het debat over kansengelijkheid speelt 
de overgang van het primair naar het 
voortgezet onderwijs al jaren een belang-
rijke rol. In het huidige onderwijsstelstel 
kennen we een vroege selectie voor het 
voortgezet onderwijs. Daardoor is het 
schooladvies heel bepalend voor de ver-
dere schoolloopbaan. Ouders & Onderwijs 
vroeg aan ouders hoe zij denken over 
schooladvies, eindtoets en de overstap. 
Nu én in de toekomst. De resultaten en 
aanbevelingen zijn te lezen in de Staat van 
de Ouder: www.staatvandeouder.nl
(of scan de QR-code).

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Het is in het kader van kansengelijkheid 
van belang dat elke leerling op de best 
passende schoolsoort in het voortgezet 
onderwijs de opleiding kan vervolgen. 
Talenten worden beter benut, motivatie 
groeit op de best passende plek en on-
derpresteren neemt af. Bovendien zijn 
leerlingen gebaat bij een verlichting van 
de druk die er nu ligt op het schooladvies, 
de eindtoets en de keuze voor een school 
voor voortgezet onderwijs.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
De Staat van de Ouder biedt een blik op 
het perspectief van ouders als het gaat 
om de overstap van primair naar voortge-
zet onderwijs. De adviezen en aanbevelin-
gen richten zich op alle onderdelen binnen 
het onderwijssysteem: overheid, politiek, 
schoolbesturen, leraren en andere be-
trokkenen bij het onderwijs. Lees alles via 
www.staatvandeouder.nl
(of scan de QR-code).
 

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Voor de Staat van de Ouder interviewden 
we een aantal ouders over hun ervaringen 
in de praktijk en hun wensen voor de toe-
komst. 
Hun verhalen zijn te lezen op htt ps://ou-
dersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder.
(of scan de QR-code)

�     �             �                   �             



Schooladvies en kansengelijkheid
Thema: kansengelijkheid

Org-1 Ingezonden door: Ouders & Onderwijs

Beschrijf 
de oplossing
In het debat over kansengelijkheid speelt 
de overgang van het primair naar het 
voortgezet onderwijs al jaren een belang-
rijke rol. In het huidige onderwijsstelstel 
kennen we een vroege selectie voor het 
voortgezet onderwijs. Daardoor is het 
schooladvies heel bepalend voor de ver-
dere schoolloopbaan. Ouders & Onderwijs 
vroeg aan ouders hoe zij denken over 
schooladvies, eindtoets en de overstap. 
Nu én in de toekomst. De resultaten en 
aanbevelingen zijn te lezen in de Staat van 
de Ouder: www.staatvandeouder.nl
(of scan de QR-code).

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Het is in het kader van kansengelijkheid 
van belang dat elke leerling op de best 
passende schoolsoort in het voortgezet 
onderwijs de opleiding kan vervolgen. 
Talenten worden beter benut, motivatie 
groeit op de best passende plek en on-
derpresteren neemt af. Bovendien zijn 
leerlingen gebaat bij een verlichting van 
de druk die er nu ligt op het schooladvies, 
de eindtoets en de keuze voor een school 
voor voortgezet onderwijs.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
De Staat van de Ouder biedt een blik op 
het perspectief van ouders als het gaat 
om de overstap van primair naar voortge-
zet onderwijs. De adviezen en aanbevelin-
gen richten zich op alle onderdelen binnen 
het onderwijssysteem: overheid, politiek, 
schoolbesturen, leraren en andere be-
trokkenen bij het onderwijs. Lees alles via 
www.staatvandeouder.nl
(of scan de QR-code).
 

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Voor de Staat van de Ouder interviewden 
we een aantal ouders over hun ervaringen 
in de praktijk en hun wensen voor de toe-
komst. 
Hun verhalen zijn te lezen op htt ps://ou-
dersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder.
(of scan de QR-code)

�     �             �                   �             

Schooladvies en kansengelijkheid
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-1 Indiener 
voorstel Ouders & Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Eddie Denessen,  Radboud Universiteit

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Deze oplossing is gericht op 
de visie op en opvatt ingen van 
 ouders over het basisschoolad-
vies. Het betrekken van ouders 
bij beleid en het inventarise-
ren van wensen, behoeft en 
en voorkeuren is een goede 
zaak. Deze inventarisatie levert 
daarin inzichten. Het wordt 
daarmee echter niet helder 
wat nu precies de voorgestel-
de oplossing is en waarvoor 
dit dan een oplossing is. Een 
concrete oplossing wordt niet 
voorgesteld en er is geen zicht 
op de opbrengst van dit advies; 
hoe leidt dit concreet tot meer 
kansengelijkheid?

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Ouders worden betrokken bij 
het advies en ouders, vooral 
hoger opgeleiden, oefenen druk 
uit op de leerkrachten voor een 
hoger advies. Het betrekken van 
ouders bij het adviseren draagt 
niet zonder meer bij aan kan-
sengelijkheid. In de rapportage 
van ouders & onderwijs zou 
het interessant zijn om de ver-
schillen in de resultaten tussen 
ouders uit verschillende sociale 
groepen te kennen.
zie bv. Geert Driessen (2005). 
Van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Nijmegen: ITS, (zie 
vooral p. 26-27) htt ps://re-
pository.ubn.ru.nl/bitstream/
handle/2066/211591/rap-
port-r1620.pdf?sequence=1

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Beschrijf concreter wat de rol 
van ouders zou moeten zijn bij 
het kansrijker adviseren.
Beschrijf wat de beoogde 
 eff ecten zijn van deze oplossing 
op kansengelijkheid, welke 
ongelijkheid wordt hiermee 
aangepakt?

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Omdat het geen concreet voor-
stel is, kan daar niets over wor-
den gezegd.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Omdat het geen concreet 
 voorstel is, kan daar niets over 
worden gezegd.



Schooladvies en kansengelijkheid
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-1 Indiener 
voorstel Ouders & Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Eddie Denessen,  Radboud Universiteit

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Deze oplossing is gericht op 
de visie op en opvatt ingen van 
 ouders over het basisschoolad-
vies. Het betrekken van ouders 
bij beleid en het inventarise-
ren van wensen, behoeft en 
en voorkeuren is een goede 
zaak. Deze inventarisatie levert 
daarin inzichten. Het wordt 
daarmee echter niet helder 
wat nu precies de voorgestel-
de oplossing is en waarvoor 
dit dan een oplossing is. Een 
concrete oplossing wordt niet 
voorgesteld en er is geen zicht 
op de opbrengst van dit advies; 
hoe leidt dit concreet tot meer 
kansengelijkheid?

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Ouders worden betrokken bij 
het advies en ouders, vooral 
hoger opgeleiden, oefenen druk 
uit op de leerkrachten voor een 
hoger advies. Het betrekken van 
ouders bij het adviseren draagt 
niet zonder meer bij aan kan-
sengelijkheid. In de rapportage 
van ouders & onderwijs zou 
het interessant zijn om de ver-
schillen in de resultaten tussen 
ouders uit verschillende sociale 
groepen te kennen.
zie bv. Geert Driessen (2005). 
Van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Nijmegen: ITS, (zie 
vooral p. 26-27) htt ps://re-
pository.ubn.ru.nl/bitstream/
handle/2066/211591/rap-
port-r1620.pdf?sequence=1

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Beschrijf concreter wat de rol 
van ouders zou moeten zijn bij 
het kansrijker adviseren.
Beschrijf wat de beoogde 
 eff ecten zijn van deze oplossing 
op kansengelijkheid, welke 
ongelijkheid wordt hiermee 
aangepakt?

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Omdat het geen concreet voor-
stel is, kan daar niets over wor-
den gezegd.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Omdat het geen concreet 
 voorstel is, kan daar niets over 
worden gezegd.

Schooladvies en kansengelijkheid
Thema: kansengelijkheid

Org-1Feedback op: Ouders & OnderwijsIndiener voorstel:

 “Mythe dat wij al vroeg selecteren. 

Hangt af van met welk buitenland je NL 

vergelijkt. Ouders moeten niet denken aan 

het hoogste maar wat belangrijk is voor hun 

kind. Complimenten voor het rapport, maar 

praten over onderwijs maakt nog niet dat 

mensen er graag willen werken. Heb het 

over het vak! 
–  Zit besturen achter hun broek.

–  Maak carrierepad voor docenten.

–  Scholen worden aantrekkelijk als je er iets 

mee opschiet.
–  zorg ervoor dat je carriere wilt maken voor 

het bord.



Taakdiff erentiatie
Thema: basisvaardigheden

Org-2 Ingezonden door: AVS

Beschrijf 
de oplossing
Met het steeds verder achterop raken 
van de basisvaardigheden van leerlingen, 
is het duidelijk waar de aandacht naar-
toe moet gaan in het onderwijs. Naar 
de basis, naar het onderwijs over taal, 
lezen en rekenen. Dat is een uitdaging in 
een tijd waarin het lerarentekort steeds 
verder oploopt. Want het steeds verder 
oplopende tekort is een bedreiging voor 
de kwaliteit van onderwijs. Eén van de 
antwoorden op deze uitdaging is duidelijk 
en gefocust leider schap. Om leiderschap 
waarin scherpe keuzes worden gemaakt, 
waarin minder urgente onderwerpen wor-
den uitbesteed of niet worden opgepakt. 
Het vraagt ook van een schooldirecteur 
om met een heldere visie te komen over 
de samenstelling van het team in de 
school:
•  Welke taken zijn er?
•   Welke taken horen bij welke functie?
•  En welke functies zijn er?

Taakdiff erentiatie kan een oplossing zijn. 
Hierbij worden taken horende bij de func-
tie van leraar belegd in andere en soms 
nieuwe functies. Met de sterke toename 
van het aantal onderwijsassistenten en de 
leraarondersteuners krijgt taakdiff eren-
tiatie steeds meer voet aan de grond in 
het primair onderwijs. Hierdoor kunnen 
leraren zich beter focussen op hun kern-
taken; het verzorgen van onderwijs over 
de basisvaardigheden.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door taken te spreiden over meerdere 
functies kunnen leraren beter focussen op 
de kern van hun vak; het geven van on-
derwijs over de basisvaardigheden. Ook 
gaat taakdiff erentiatie vaak gepaard met 
specialisatie. Leraren kunnen zich speciali-
seren op een kerntaak en hierover het on-
derwijs verzorgen voor meerdere groepen 
leerlingen of collega’s begeleiden bij het 
verzorgen van het specifi ek deel van het 
onderwijs. De specifi eke aandacht voor en 
specialisatie van de kern van het vak van 
leraar komt de kwaliteit van het onderwijs 
ten goede.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Om taakdiff erentiatie toe te passen is een 
duidelijke visie nodig. Een professionele 
schooldirecteur is in staat om deze visie 
samen met het team te ontwikkelen en 
daarna ook ten uitvoer te brengen. Het 
begint dus met goed opgeleide school-
directeuren die in staat zijn om hun 
team te motiveren hiermee aan de slag 
te gaan. Inspirerende voorbeelden van 
andere scholen zijn motiverend en laten 
de mogelijk heden zien. Voor taakdiff e-
rentiatie is ook de samenwerking met het 
schoolbestuur cruciaal. Strategisch HRM 
beleid van het bestuur stuurt en stimu-
leert om op schoolniveau actief te werken 
aan personeelsplanning en het in kaart 
brengen van competenties en talenten 
van alle medewerkers.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
In het dossier organiseren van het 
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs 
staan diverse voorbeelden van scholen 
waar taakdiff erentiatie plaatsvindt: 
htt ps://arbeidsmarktplatformpo.nl/
thema/innovatie-2/anders-organiseren
(of scan de QR-code).

�     �             �                   �             



Taakdiff erentiatie
Thema: basisvaardigheden

Org-2 Ingezonden door: AVS

Beschrijf 
de oplossing
Met het steeds verder achterop raken 
van de basisvaardigheden van leerlingen, 
is het duidelijk waar de aandacht naar-
toe moet gaan in het onderwijs. Naar 
de basis, naar het onderwijs over taal, 
lezen en rekenen. Dat is een uitdaging in 
een tijd waarin het lerarentekort steeds 
verder oploopt. Want het steeds verder 
oplopende tekort is een bedreiging voor 
de kwaliteit van onderwijs. Eén van de 
antwoorden op deze uitdaging is duidelijk 
en gefocust leider schap. Om leiderschap 
waarin scherpe keuzes worden gemaakt, 
waarin minder urgente onderwerpen wor-
den uitbesteed of niet worden opgepakt. 
Het vraagt ook van een schooldirecteur 
om met een heldere visie te komen over 
de samenstelling van het team in de 
school:
•  Welke taken zijn er?
•   Welke taken horen bij welke functie?
•  En welke functies zijn er?

Taakdiff erentiatie kan een oplossing zijn. 
Hierbij worden taken horende bij de func-
tie van leraar belegd in andere en soms 
nieuwe functies. Met de sterke toename 
van het aantal onderwijsassistenten en de 
leraarondersteuners krijgt taakdiff eren-
tiatie steeds meer voet aan de grond in 
het primair onderwijs. Hierdoor kunnen 
leraren zich beter focussen op hun kern-
taken; het verzorgen van onderwijs over 
de basisvaardigheden.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door taken te spreiden over meerdere 
functies kunnen leraren beter focussen op 
de kern van hun vak; het geven van on-
derwijs over de basisvaardigheden. Ook 
gaat taakdiff erentiatie vaak gepaard met 
specialisatie. Leraren kunnen zich speciali-
seren op een kerntaak en hierover het on-
derwijs verzorgen voor meerdere groepen 
leerlingen of collega’s begeleiden bij het 
verzorgen van het specifi ek deel van het 
onderwijs. De specifi eke aandacht voor en 
specialisatie van de kern van het vak van 
leraar komt de kwaliteit van het onderwijs 
ten goede.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Om taakdiff erentiatie toe te passen is een 
duidelijke visie nodig. Een professionele 
schooldirecteur is in staat om deze visie 
samen met het team te ontwikkelen en 
daarna ook ten uitvoer te brengen. Het 
begint dus met goed opgeleide school-
directeuren die in staat zijn om hun 
team te motiveren hiermee aan de slag 
te gaan. Inspirerende voorbeelden van 
andere scholen zijn motiverend en laten 
de mogelijk heden zien. Voor taakdiff e-
rentiatie is ook de samenwerking met het 
schoolbestuur cruciaal. Strategisch HRM 
beleid van het bestuur stuurt en stimu-
leert om op schoolniveau actief te werken 
aan personeelsplanning en het in kaart 
brengen van competenties en talenten 
van alle medewerkers.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
In het dossier organiseren van het 
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs 
staan diverse voorbeelden van scholen 
waar taakdiff erentiatie plaatsvindt: 
htt ps://arbeidsmarktplatformpo.nl/
thema/innovatie-2/anders-organiseren
(of scan de QR-code).

�     �             �                   �             

Taakdiff erentiatie
Thema: basisvaardigheden

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-2 Indiener 
voorstel Algemene Vereniging Schoolleiders

Wetenschappelijke refl ectie door: Stan Vermeulen,  Maastricht Univeristy - ROA

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Taakdiff erentiatie en specialisa-
tie van leraren op een bepaald 
gebied (bijvoorbeeld taal 
of rekenen), waarbij andere 
 taken zouden kunnen worden 
overgenomen door onderwijs-
assistenten of leraaronder-
steuners, is een interessant 
voorstel voor een hernieuwde 
focus op de basisvaardigheden. 
Taakdiff erentiatie en speciali-
satie zijn ook maatregelen die 
regelmatig worden genoemd 
in het kader van de aanpak van 
het lerarentekort (zie bijvoor-
beeld de convenanten leraren-
tekort G5). Deze oplossing zou 
dus idealiter kunnen leiden tot 
zowel verhoging van de kwali-
teit, als verlaging van de onver-
vulde vraag naar leerkrachten in 
het basisonderwijs.

Het onderwijs op deze manier 
inrichten betekent wel een 
behoorlijke verandering ten op-
zichte van de huidige inrichting 
in de meeste scholen. Vandaar 
dat in het voorstel het belang 
van visie, en  van steun door 
schoolleiders/bestuur wordt 
benadrukt.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Specialisatie van leraren op een 
bepaald onderwerp zou kunnen 
leiden tot betere leerpresta-
ties vanwege het comparatief 
voordeel dat leraren opbouwen 
in het geven van een bepaald 
vak, en vanwege de verhoogde 
vakinhoudelijke kennis van de 
leraren. Uit onderzoek blijkt dat 
er inderdaad een relatie is tus-
sen vaardigheden van leraren 
en de uitkomsten van hun leer-
lingen (Metzler & Woessmann, 
2012; Hanushek, Piopiunik, & 
Wiederhold, 2019).

Wanneer echter wordt gekeken 
naar het eff ect van specialisa-
tie, waarbij leraren die minder 
verschillende vakken geven 
vergeleken worden met leraren 
die meer verschillende vakken 
geven, zijn de resultaten niet 
altijd positief. Hwang & Kisida 
(2022), Fryer (2018), en Bastian 
& Fortner (2020) vinden juist 
een negatief eff ect van specia-
lisatie op de leerprestaties van 
leerlingen, waarbij de negatieve 
impact het sterkst is voor meer 
kwetsbare groepen leerlingen 
(vb. minderheidsgroepen, laag-
presteerders). In deze studies 
wordt het negatieve eff ect 
toegewezen aan een zwakkere 
band tussen leraar en leerling. 
Een specialist heeft  wellicht 
meer inhoudelijke kennis, maar 
er is minder tijd om een band op 
te bouwen met de leerlingen, en 
met name kwetsbare leerlingen 
zijn hiervan de dupe.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Een uitdaging in de uitvoering 
lijkt te zitt en in de mate waarin 
leraren en scholen zelf achter 
deze veranderingen zouden 
staan. Verder is het in het geval 
van specialisatie (waarbij een 
leraar verantwoordelijk is voor 
een bepaald vak voor meerdere 
groepen/leerjaren) van belang 
dat hiervoor de meest geschik-
te leraar wordt gevonden. Uit 
eerder (Amerikaans) onderzoek 
lijkt dat leraren die zich specia-
liseren niet per se degenen zijn 
die voor de meeste leerwinst bij 
hun leerlingen zorgen (Hwang & 
Kisida, 2022).

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Getuige de voorbeelden 
waarin taakdiff erentiatie en 
specialisatie al worden toe-
gepast in het onderwijs, lijkt 
de implementatie in principe 
haalbaar (zie bijvoorbeeld: 
htt ps://arbeidsmarktplat-
formpo.nl/thema/innovatie-2/
anders-organiseren).

Een belangrijke kantt ekening 
hierbij is dat deze scholen uit 
eigen beweging zijn gestart met 
deze andere manier van orga-
niseren. Dit zijn waarschijnlijk 
scholen waarbij bovengemid-
deld goed aan de randvoor-
waarden (visie, steun van 
schoolleider, bestuur en perso-
neel) is voldaan. De vraag is of 
deze manier van het inrichten 

van het onderwijs landelijk 
schaalbaar is. Daarnaast is de 
vraag op welke termijn er van 
scholen mag worden verwacht 
zich te hebben ingericht op 
meer taakdiff erentiatie en spe-
cialisatie. Is dit iets wat relatief 
snel kan worden bewerkstelligd, 
of is dit een kwestie van de lan-
ge adem? Met andere woorden: 
wanneer zouden we de eff ecten 
van deze oplossingsrichting 
kunnen evalueren?

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Bij taakdiff erentiatie en spe-
cialisatie van leraren lijkt de 
conclusie vanuit onderzoek dat 
dit de grootste kans van slagen 
heeft  als deze verandering niet 
ten koste gaat van de band die 
tussen leerling en leraar wordt 
opgebouwd. Hwang & Kisida 
(2022) laten bijvoorbeeld zien 
dat het negatieve eff ect van 
gespecialiseerde leraren minder 
wordt als een leerling meerdere 
jaren achter elkaar les krijgt van 
dezelfde ‘specialist’. Belangrijk 
is dus om te proberen specia-
listen voor de school te behou-
den. Ook kan specialisatie voor 
bepaalde vakken voordeliger 
uitpakken dan voor andere: 
Bastian & Fortner (2020) vinden 
negatieve eff ecten voor taal en 
rekenen, maar juist positieve 
voor natuurwetenschap. Per 
vak of thema zou dus moeten 
worden gekeken in hoeverre 
specialisatie gewenst is.
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Taakdiff erentiatie
Thema: basisvaardigheden

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-2 Indiener 
voorstel Algemene Vereniging Schoolleiders

Wetenschappelijke refl ectie door: Stan Vermeulen,  Maastricht Univeristy - ROA

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?
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regelmatig worden genoemd 
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2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?
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er is minder tijd om een band op 
te bouwen met de leerlingen, en 
met name kwetsbare leerlingen 
zijn hiervan de dupe.

3
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Taakdifferentiatie
Thema: basisvaardigheden

Org-2Feedback op: Algemene Vereniging ScholleidersIndiener voorstel:

 “ Mooi voorstel, kan op lange termijn 
leiden tot beter onderwijs.

 “ Hoe gaan we academische leerkrachten 
goed positioneren?

 “ Taakdifferentiatie kan ruimte maken 

voor onderzoek in én door het onderwijs. 

(professionele leer gemeentschap / lezing 

Bowen Paulle)

 “ Voor een kleinere groep binnen het 
leesonderwijs: In de brede vakinhoudelijke 
richtlijn is binnen het vak (technisch) 
lezen een belangrijke rol weggelegd 
voor de leesspecialist. Daarin worden 
15 taken genoemd. In hoeverre past de 
rol van de genoemde leesspecialist voor 
de ondersteuning van leerlingen met 
leesproblemen en/of dyslexie binnen de 
taakdifferentiatie. 

 “ Taakdifferentiatie kan ook leiden 
in PO tot losse vakgebieden waarin 
leerlingen zelf transfer moeten maken. 
Thematisch onderwijs aanbod veel 
passender bij realiteit en dus ervaringen 
van het kind. Wat wel sterker kan: 
inzetten van onderwijsassistenten, 
leerkrachtondersteuners voor specifiek 
doel/taak (in plaats van extra handen 
in de groep). De leerkracht blijft 
eindverantwoordelijke van de groep en voor 
ononderbroken ontwikkelingsproces.

 “ Taak differentiatie. Iemand met een 
Associate Degree Pedagogisch Educatief 
Professional ter ondersteuning van de 
leerkracht i.c.m. onderwijsassistent. 

 “ Onderwijs vraagt leider schap! Goed 
leiderschap. Eens! Focus op de kerntaak van 
onderwijzen! Biedt professionaliseren in 
professionele leergemeenschap aan voor 
bijv. 1 jaar -> 40 dagen over betaald het jaar 
1 dag /p/w.

 “ Taakdifferentiatie kan helpend zijn voor 

groei mogelijkheden binnen het vak en de 

status van het vak. Valkuil is het splitsen 

van samenhang. Taal, rekenen, WO, cultuur 

horen (zeker in het PO) allemaal bij elkaar of 

minstens met elkaar in verband gebracht te 

worden.



Inclusief autisme
Thema: kansengelijkheid

Org-3 Ingezonden door: NVA

Beschrijf 
de oplossing
Scholen en het onderwijs worden zo inge-
richt dat zo veel mogelijk leerlingen met 
autisme er terecht kunnen. Er wordt daar-
bij rekening gehouden met de behoeft e 
aan voorspelbaarheid, duidelijkheid en 
expliciete afspraken. We benadrukken dat 
deze maatregelen voor alle leerlingen van 
voordeel zijn.

Het onderwijs wordt pedagogisch ge-
stuurd, dat wil zeggen: afgestemd op de 
onderwijsbehoeft en van elke leerling. Wij 
zien kansen in het faciliteren van zowel 
lichte ondersteuning als toerusting (het 
aanleren van vaardigheden) van zowel de 
leerling, als zijn leerkrachten en ouders.
De integratie met het speciaal onderwijs 
wordt zo dat reguliere scholen de  kennis 
en middelen krijgen die nodig is om voor 
ieder kind lichte ondersteuning en toe-
rusting te realiseren. Een aantal scholen 
zal als mogelijkheid speciale klassen 
bieden voor leerlingen met autisme. Voor 
sommige leerlingen zal het (tijdelijk of 
langdurig) nodig blijven in een speciale, 
afgestemde sett ing onderwijs te krijgen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
De school wordt inclusiever, wat inhoudt 
dat leerlingen een beter beeld van de di-
versiteit van de maatschappij krijgen.
Het onderwijs wordt helderder, duidelijker 
voor iedereen: leerlingen in het autis-
tisch spectrum hebben dat echt nodig, 
maar voor andere leerlingen is het van 
voordeel.
Pedagogische sturing laat elke leerling 
beter tot zijn recht komen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wij kunnen kennis en ervaring bieden. 
Wat we nodig hebben is dat onze kennis 
en ervaring in beleid en in de praktijk 
wordt omgezet.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Helaas niet.

�     �             �                   �             
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Inclusief autisme
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-3 Indiener 
voorstel

Expertgroep onderwijs van de NVA 
(Nederlandse vereniging voor Autisme)

Wetenschappelijke refl ectie door: Guuske Ledoux,  Zelfstandig onderzoeker, voorheen Kohnstamm Instituut

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Er wordt een oplossing voorge-
steld die kinderen met autisme 
meer uitzicht biedt op onderwijs 
op maat van hun behoeft en. 
Die oplossing is erg algemeen 
geformuleerd. Elementen zijn 
onderwijs dat duidelijk en 
voorspelbaar is voor leerlingen, 
pedagogische sturing (niet spe-
cifi ek omschreven), en integra-
tie met het speciaal onderwijs. 
Verschijningsvormen zijn (lichte) 
ondersteuning in regulier on-
derwijs, speciale klassen binnen 
regulier onderwijs en speciaal 
onderwijs.

Wat opvalt is dat dit niet erg 
nieuw is, en niet erg specifi ek 
(onder meer omdat het het hele 
spectrum aan ondersteunings-
vormen omvat). Een concretere 
invalshoek zou zijn om voorstel-
len te doen om het aantal thuis-
zitt ers met autisme terug te 
brengen. Speciale auti-klassen 
binnen het regulier onderwijs 
zijn daar mogelijk een oplos-
sing voor, maar die worden nu 
alleen genoemd en niet verder 
uitgewerkt (daarvoor zou om-
schreven moeten worden voor 
welke leerlingen bedoeld, met 
welke aanpak/programma, en 
hoe segregatie te voorkomen).

Een ander punt is dat het begrip 
kansengelijkheid nogal wordt 
opgerekt als we er ook alle 
onderwijs voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen onder 
laten vallen. Autisme is niet 
gerelateerd aan sociaal milieu, 
immers. Ik ben zelf geen voor-
stander van het oprekken van 
het begrip in deze zin.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Er is behoorlijk wat literatuur 
over wat kinderen met autisme 
kenmerkt en hoe het onder-
wijs daarop zou moeten of 
kunnen inspelen. Een erkend 
wetenschapper op dit terrein 
in Nederland is Van Berckelaer 
Onnes. Adviezen als structuur, 
duidelijkheid en voorspelbaar-
heid bieden komen in haar 
publicaties en die van anderen 
zeker voor. Of de claim dat 
ook kinderen zonder autisme 
daarvan profi teren (empirisch-)
wetenschappelijk te onderbou-
wen valt, is mij niet bekend. Wel 
bekend is dat er vele varianten 
bestaan binnen het autistisch 
spectrum en dat kinderen met 
autisme of aan autisme verwan-
te stoornissen dus niet allemaal 
dezelfde behoeft en hebben. In 
dat opzicht is het logisch om 
uit te gaan van een waaier van 
ondersteuningsvormen.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Leerkrachten in het regulier 
onderwijs geven aan dat zij 
zichzelf redelijk in staat voelen 
om te voorzien in de behoef-
ten van kinderen met autisme 
(o.a. Smeets, Ledoux & Van 
Loon-Dikkers, 2019). Hoewel 
experts en ook ouders daar 
wel het nodige op afdingen, 
lijkt de urgentie voor hulp aan 
deze kinderen eerder te liggen 
bij degenen die zodanig veel 
extra hulp nodig hebben dat het 
regulier onderwijs tekortschiet 
of deze leerlingen liever niet 
opneemt (nogal wat leerlingen 
met autisme hebben daarnaast 
ook nog andere leerbelemme-
ringen). Vooral voor complexe 
leerlingen met bovengemiddel-
de intelligentie ontbreekt het 
nog aan goed aanbod, omdat 
het speciaal onderwijs voor hen 
ook minder geschikt is. Voor 
hen een goed aanbod creeren 
binnen het regulier onderwijs 
zou prioriteit moeten hebben 
en kan thuiszitt en helpen 
voorkomen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Ik vind het voorstel nog te alge-
meen, en daarom niet erg rea-
listisch en haalbaar. Toespitsing 
op een specifi eke interventie 
of ondersteuningsvorm (of dat 
nu deskundigheid van leraren 
is, directe hulp aan leerlingen 
of nieuwe voorzieningen) zou 
het concreter maken en dan 
kan de haalbaarheid ook beter 
beoordeeld worden. Voor som-
mige kinderen wordt wel 1-op-1 
begeleiding voorgesteld en dat 
is voor het onderwijs fi nancieel 
niet haalbaar, in ieder geval niet 
binnen de huidige fi nanciële 
kaders.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Zie hiervoor.



Inclusief autisme
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-3 Indiener 
voorstel

Expertgroep onderwijs van de NVA 
(Nederlandse vereniging voor Autisme)

Wetenschappelijke refl ectie door: Guuske Ledoux,  Zelfstandig onderzoeker, voorheen Kohnstamm Instituut
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oplossings richting?
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onderwijs geven aan dat zij 
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(o.a. Smeets, Ledoux & Van 
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4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Ik vind het voorstel nog te alge-
meen, en daarom niet erg rea-
listisch en haalbaar. Toespitsing 
op een specifi eke interventie 
of ondersteuningsvorm (of dat 
nu deskundigheid van leraren 
is, directe hulp aan leerlingen 
of nieuwe voorzieningen) zou 
het concreter maken en dan 
kan de haalbaarheid ook beter 
beoordeeld worden. Voor som-
mige kinderen wordt wel 1-op-1 
begeleiding voorgesteld en dat 
is voor het onderwijs fi nancieel 
niet haalbaar, in ieder geval niet 
binnen de huidige fi nanciële 
kaders.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Zie hiervoor.

Inclusief autisme
Thema: kansengelijkheid

Org-3Feedback op:
Expertgroep onderwijs van de NVA 
(Nederlandse vereniging voor Autisme)Indiener voorstel:

Op dit voorstel is tijdens de werkconferentie geen schriftelijke feedback gegeven.



Kritische succesfactoren voor participatie 
Thema: kansengelijkheid

Org-4 Ingezonden door: Visio & Bartiméus 

Beschrijf 
de oplossing
Visio Onderwijs en Bartiméus Onderwijs 
verzorgen in Nederland het onderwijs en 
begeleiding aan leerlingen met een visu-
ele beperking. Maar liefst 85% van alle 
slechtziende en blinde leerlingen volgt 
het onderwijs thuis nabij op een school in 
de buurt. Ondanks de mooie slagingsper-
centages en succesvolle studieresultaten, 
lukt het vele jongeren met een visuele 
beperking maar moeilijk om een betaalde 
baan te vinden. Om onze leerlingen in 
de ambulante begeleiding en de speciale 
scholen optimaal voor te bereiden op 
een toekomst in de maatschappij met 
volwaardige participatie hebben we de 
 ‘kritische succesfactoren voor participatie’ 
ontwikkeld. ‘Wat zijn belangrijke compe-
tenties voor het welslagen, wat moet jij en 
de ander weten over de visuele beperking 
en welke invloed heb je daarop?’ Visio en 
Bartiméus hebben gezamenlijk vijf kriti-
sche succesfactoren ontwikkeld; op basis 
van jarenlange kennis, ervaring en exper-
tise. Vervolgens zijn deze, in samenwer-
king met de CED-groep, vertaald in con-
crete leerlijnen en werken we momenteel 
aan een toetsinstrument. We zijn ervan 
overtuigd dat de KSF de kansenongelijk-
heid voor mensen met een beperking kan 
opheff en!

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door een gestructureerd aanbod in het 
curriculum leert de leerling met een 
 visuele beperking van jongs af aan zicht 
te krijgen op zijn of haar mogelijkheden, 
heeft  vaardigheden om hiermee om te 
gaan, heeft  inzicht in de eigen talenten en 
bouwt deze uit. De leerling kan commu-
niceren over de visuele beperking en de 
talenten, kan de interactie tussen zichzelf 
en de omgeving beïnvloeden en heeft  een 
netwerk in de gemeenschap van visueel 
en niet-visueel beperkten!
htt ps://youtu.be/pgpU_l-RZYI 
(of scan de QR-code).

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Het project ‘Kritische succesfactoren’ is 
opgezet voor en door leerlingen met een 
visuele beperking, maar biedt, in aan-
gepaste vorm, een perspectief voor alle 
leerlingen met afstand tot de arbeids-
markt. De bundeling van kennis, gekop-
peld aan (wetenschappelijk) onderzoek 
en de intentie vanuit de gezamenlijke in-
stellingen voor leerlingen met een visuele 
beperking om echt het verschil te willen 
maken leidt tot mooie resultaten richting 
een inclusieve samenleving.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Visio en Bartiméus implementeren mo-
menteel het project op alle scholen en bij 
de leerlingen in het regulier onderwijs. In 
de eigen speciale scholen maken de leer-
lijnen deel uit van het curriculum en bin-
nen de reguliere scholen wordt in samen-
spraak gezocht naar mogelijkheden om 
KSF te implementeren. Daarnaast wordt 
nu een eerste verkenning gedaan met een 
toetsinstrument wat in samenwerking 
met het CITO is ontwikkeld.

Voorafgaand aan het project KSF heeft  
Visio expeditie TOP gedaan, waarbij 
leerlingen werden gekoppeld aan slecht-
ziende en blinde personen uit het bedrijfs-
leven. Via interviews en meeloopdagen 
leerden de leerlingen de eerste voorwaar-
den voor een succesvolle kans op werk 
ontdekken.

�     �             �                   �             
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Kritische succesfactoren voor participatie
Thema: kansengelijkheid

Org-4Reflectie op: Visio & BartiméusIndiener voorstel:

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Kritische succesfactoren voor participatie
Thema: kansengelijkheid

Org-4Feedback op: Viso & BartiméusIndiener voorstel:

 “ Een prettige en effectieve 
ondersteuning bij visuele beperkingen. Zelfs 
al bij peuters!! Doorgaande lijn naar kleuters.

 “ Mooi systeem vooral het inspelen 

en ondersteunen in veranderde 

omstandigheden.

 “ Uitermate geschikt voor mensen met en 
zonder beperking.



Diversiteit in teams
Thema: kansengelijkheid

Org-5 Ingezonden door: AVS

Beschrijf 
de oplossing
Kansengelijkheid wordt vaak samen in 
een adem genoemd met inclusie. Van 
inclusie wordt gesproken wanneer er 
rekening wordt gehouden met de diver-
siteit van de leerlingen op een school. 
Het zodanig vormgeven en uitvoeren van 
onderwijs dat er sprake is van inclusie 
van alle leerlingen gebeurt door leraren 
en ondersteuners, aangestuurd door de 
schooldirecteur. Voor het schoolteam is 
daarmee inclusie en dus de diversiteit van 
het team minstens zo belangrijk. Want 
een divers samengesteld team kan beter 
rekening houden met de diverse samen-
stelling van de leerlingenpopulatie van 
een school. Dat komt de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede. De term diversiteit 
mag dan breed worden geïnterpreteerd. 
Het gaat dan naast zichtbare kenmerken 
als leeft ijd, geslacht en etniciteit ook 
over seksuele voorkeur, al dan niet een 
zichtbare handicap en ziekte en karak-
tereigenschappen. Een schooldirecteur 
die actief en gestructureerd werkt aan 
het bevorderen van de diversiteit van het 
schoolteam draagt hiermee direct bij aan 
de kansengelijkheid van de leerlingen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Er zijn meerdere argumenten waarom 
werken aan een divers schoolteam be-
langrijk is voor leerlingen (uit: Diversiteit 
in het primair onderwijs. Verkenning 
van de diverse samenstelling van per-
soneel, bestuur en toezicht in het po. 
Arbeidsmarktplatform PO, 2021):
•  Een divers samengesteld team houdt 

meer rekening met de diversiteit van 
de leerlingenpopulatie en heeft  hier-
door en betere aansluiting bij de leer-
lingen (en ouders). Dit bevordert de 
kansengelijkheid van leerlingen.

•  Een divers schoolteam heeft  meerdere 
rolmodellen waarin leerlingen zich 
kunnen herkennen. Aangetoond is dat 
dit een positief eff ect heeft  op leer-
prestaties van leerlingen. 

•  Een divers samengeteld schoolteam 
heeft  meer oog voor de variërende 
talenten, kwaliteiten en interesses van 
leerlingen en kan deze daardoor beter 
bevorderen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Een divers team ontstaat niet vanzelf. 
Sturing en gerichte acties zijn nodig om 
dit te realiseren. Dit vraagt om struc-
turele aandacht voor diversiteit in het 
personeelsbeleid. Hiervoor werkt de 
schooldirecteur samen met HRM en met 
het schoolbestuur. Het begint met het be-
wustzijn over dit onderwerp en de invloed 
ervan op leerlingen. Hiervoor is goede en 
toegankelijke informatie over het onder-
werp nodig uit andere, maar vooral ook 
uit de eigen sector. Concrete handvatt en 
om aan de slag te gaan ontbreken op dit 
moment. Ook kennis en onderzoek over 
diversiteit in het onderwijs ontbreekt 
veelal en is dus nodig. 

De AVS bevordert diversiteit door regel-
matig aandacht te geven aan dit onder-
werp in diverse communicatie uitingen. 
Het verzamelen van goede voorbeel-
den en deze delen werkt inspirerend. 
Via leernetwerken van de AVS kunnen 
schooldirecteuren samenwerken aan 
diversiteitsbeleid en het uitvoeren ervan. 
Door schooldirecteuren hierin samen te 
laten optrekken kunnen ook uitdagingen 
worden gedeeld. Want het probleem van 
het lerarentekort maakt diversiteitsbeleid 
lastig.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Tijdens het congres van de Inspectie van 
het Onderwijs in mei a.s. zal een school-
directeur die actief werkt aan diversiteits-
beleid aanwezig zijn en beschikbaar zijn 
om vragen te beantwoorden.

�     �             �                   �             
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Diversiteit in teams
Thema: kansengelijkheid

Org-5Reflectie op: AVSIndiener voorstel:

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Diversiteit in teams
Thema: kansengelijkheid

Org-5Feedback op: AVSIndiener voorstel:

 “ Ik vraag me af of dit met het huidige 
lerarentekort prioriteit moet krijgen. Zorg 
eerst voor goede leraren, dan voor een 
divers team. 

 “ Laten we ook zorgen voor brede 
diversiteit bij lerarenopleiders.

 “ Prachtig, ligt wel lastig in bepaalde 
regio's, niet verkrijgbaar. Goed punt, 
maar niet op te lossen door HRM beleid 
op scholen. Begin bij het aantrekken 
van diversere studenten op de 
lerarenopleidingen. 

 “ Diversiteit en inclusie op school bereik 

je niet door mensen met verschillende 

fysieke of genetische kenmerken te hebben 

in je lerarenbestand. De leraren moeten 

beschikken over de vaardigheden om om te 

gaan met verschillen die ze op school tegen 

komen. Pas dan spreek je over inclusie en 

worden de kinderen gehoord en betrokken. 

 “ Diversiteit begint al bij een enorm 
verschil in aantallen mannen en vrouwen 
in het onderwijs. Is er wel eens onderzoek 
gedaan naar percentages afhakers bij 
lerarenopleidingen? Haken meer mannen 
dan vrouwen af? Als dat zo is: hoe komt dat? 
Hoe kan het worden voorkomen? 

 “ We zien klassenassistenten instromen 
met een sociale etnische achtergrond en een 
mbo-diploma. Die stimuleren dat ze door 
kunnen leren en groeien is heel belangrijk. 
Iedereen verdient een leven lang leren. 

 “ Diversiteit helpt voor de breedte van de 
diversiteit in je klas. 
Kunnen omgaan met diversiteit helpt voor 
een eindeloze breedte. Leren omgaan met 
die ander helpen in de zin van hoe doe je 
dat…

 “We zien klassenassistenten. 

 “ Diversiteit, inclusie? Gewoon doen. 
Echter: waar haal je goede docenten 
vandaan? Maak het vak weer aantrekkelijk. 
Al dit gekoekwous over randzaken. 
–  4 universiteiten waar je Nederlands kunt 

studeren? 
–   +/- 190 1e jaars 
–   +/- 600 VO scholen 
–   +/- 460.000 ROC studenten
Funderend onderwijs levert startkwalificatie. 
Dus: wie gaat nog onze taal doceren? 

 “ Inclusie en diversiteit zijn 2 verschillende 

zaken, maar worden vaak in één adem 

benoemd. 
–  Werk aan een inclusievere wereld. 

–  Door culturele/mondale intelligentie. 

–  Besturen -> inclusief? Vooral wit!



Begrijpend lezen
Thema: basisvaardigheden

Org-6 Ingezonden door: 
Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs

Beschrijf 
de oplossing
Begrijpend lezen is een complexe vaar-
digheid: goed begrip van een tekst komt 
voort uit een samenspel tussen verschil-
lende soorten kennis, (deel)vaardigheden 
en processen. Begrijpend lezen is bo-
vendien gerelateerd aan leesmotivatie: 
leesvaardigheid en leesplezier gaan hand 
en hand. In eff ectief leesonderwijs wordt 
gewerkt aan die verschillende soorten 
kennis, (deel)vaardigheden en processen, 
en wordt de leesmotivatie van leerlingen 
gestimuleerd. Dat betekent dat eff ectief 
leesonderwijs uit verschillende elemen-
ten bestaat die in samenhang moeten 
worden aangeboden en onderhouden, 
waarbij wordt aangesloten bij de onder-
wijsbehoeft en van de leerlingen. Om de 
voorwaarden voor eff ectief leesonderwijs 
te garanderen, is besef van urgentie nodig 
en moet actie worden ondernomen door 
opleidingen en scholen (basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs) op verschillende 
lagen in de school: het bestuur, de direc-
tie, intern begeleider, leescoördinator en 
de leraar. Eff ectief leesonderwijs bete-
kent beredeneerde keuzes maken vanuit 
een heldere visie die doorklinkt op alle 
niveaus. We hebben goed zicht op wat 
goed leesonderwijs is, daar is immers veel 
onderzoek naar gedaan. Wat nu belangrijk 
is, is dat we die kennis ook gaan gebrui-
ken en praktisch toepasbaar maken voor 
leraren. In het kort moeten we aan vier 
aspecten werken ter verbetering van het 
leesonderwijs in Nederland: 
•  Van leesonderwijs een prioriteit 

maken; 
•  Kennis verzamelen en toepasbaar 

maken;
• Kennis verspreiden;
•  Verandering gezamenlijk en in samen-

hang op gang brengen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door in te zett en op het verzamelen van 
wetenschappelijk onderbouwde kennis, 
deze toepasbaar maken en verspreiden 
krijgen meer onderwijsprofessionals grip 
op eff ectief leesonderwijs. In eff ectief 
leesonderwijs wordt gewerkt aan verschil-
lende soorten kennis, (deel)vaardigheden 
en processen, en wordt de leesmotivatie 
van leerlingen gestimuleerd. Dat betekent 
dat eff ectief leesonderwijs uit verschillen-
de elementen bestaat die in samenhang 
moeten worden aangeboden en onder-
houden, waarbij wordt aangesloten bij 
de onderwijsbehoeft en van de leerlingen. 
Met als resultaat dat de leesvaardigheid 
én het leesplezier van de leerling stijgt.

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Het is van belang dat we met elkaar de 
urgentie onder ogen zien en in actie 
komen om het leesonderwijs te verbe-
teren. Belangrijk hiervoor is om kennis 
te verzamelen, toepasbaar te maken en 
te verspreiden. Ook is er aandacht nodig 
voor veranderprocessen op scholen. De 
Kennistafel heeft  hiervoor veel te bieden. 
De Kennistafel roept dan ook op om 
van onze inzichten gebruik te maken en 
streeft  er naar deze verder te verdiepen en 
ontwikkelen én verspreiden.

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Er zijn verschillende goede voorbeelden 
van scholen die voortvarend met hun 
leesonderwijs aan de slag zijn gegaan. In 
de publicatie Leer ze lezen zijn verschil-
lende praktijkvoorbeelden van basis-
scholen te vinden. Een voorbeeld in het 
voortgezet onderwijs is te vinden in het 
Kandinsky college, welke tijdens de meet 
up Eff ectief Leesonderwijs op 31 maart 
een presentatie hield. Op deze school 
werken ze met Rijke leeslessen, een 
dage lijks leeskwartier en een formatieve 
leestoets. Het leesonderwijs heeft  priori-
teit gekregen door de schoolleiding, waar-
door schoolleiding samen met het team 
samen aan goed leesonderwijs werkt. 
Zie ook het fi lmpje op htt ps://www.plat-
formsamenonderzoeken.nl/kennisbank/
fi lm-eff ectief-leesonderwijs
(of scan de QR-code)

�     �             



Begrijpend lezen
Thema: basisvaardigheden

Org-6Reflectie op: Kennistafel Effectief LeesonderwijsIndiener voorstel:

Begrijpend lezen
Thema: basisvaardigheden

Org-6 Ingezonden door: 
Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs

Beschrijf 
de oplossing
Begrijpend lezen is een complexe vaar-
digheid: goed begrip van een tekst komt 
voort uit een samenspel tussen verschil-
lende soorten kennis, (deel)vaardigheden 
en processen. Begrijpend lezen is bo-
vendien gerelateerd aan leesmotivatie: 
leesvaardigheid en leesplezier gaan hand 
en hand. In eff ectief leesonderwijs wordt 
gewerkt aan die verschillende soorten 
kennis, (deel)vaardigheden en processen, 
en wordt de leesmotivatie van leerlingen 
gestimuleerd. Dat betekent dat eff ectief 
leesonderwijs uit verschillende elemen-
ten bestaat die in samenhang moeten 
worden aangeboden en onderhouden, 
waarbij wordt aangesloten bij de onder-
wijsbehoeft en van de leerlingen. Om de 
voorwaarden voor eff ectief leesonderwijs 
te garanderen, is besef van urgentie nodig 
en moet actie worden ondernomen door 
opleidingen en scholen (basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs) op verschillende 
lagen in de school: het bestuur, de direc-
tie, intern begeleider, leescoördinator en 
de leraar. Eff ectief leesonderwijs bete-
kent beredeneerde keuzes maken vanuit 
een heldere visie die doorklinkt op alle 
niveaus. We hebben goed zicht op wat 
goed leesonderwijs is, daar is immers veel 
onderzoek naar gedaan. Wat nu belangrijk 
is, is dat we die kennis ook gaan gebrui-
ken en praktisch toepasbaar maken voor 
leraren. In het kort moeten we aan vier 
aspecten werken ter verbetering van het 
leesonderwijs in Nederland: 
•  Van leesonderwijs een prioriteit 

maken; 
•  Kennis verzamelen en toepasbaar 

maken;
• Kennis verspreiden;
•  Verandering gezamenlijk en in samen-

hang op gang brengen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door in te zett en op het verzamelen van 
wetenschappelijk onderbouwde kennis, 
deze toepasbaar maken en verspreiden 
krijgen meer onderwijsprofessionals grip 
op eff ectief leesonderwijs. In eff ectief 
leesonderwijs wordt gewerkt aan verschil-
lende soorten kennis, (deel)vaardigheden 
en processen, en wordt de leesmotivatie 
van leerlingen gestimuleerd. Dat betekent 
dat eff ectief leesonderwijs uit verschillen-
de elementen bestaat die in samenhang 
moeten worden aangeboden en onder-
houden, waarbij wordt aangesloten bij 
de onderwijsbehoeft en van de leerlingen. 
Met als resultaat dat de leesvaardigheid 
én het leesplezier van de leerling stijgt.

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Het is van belang dat we met elkaar de 
urgentie onder ogen zien en in actie 
komen om het leesonderwijs te verbe-
teren. Belangrijk hiervoor is om kennis 
te verzamelen, toepasbaar te maken en 
te verspreiden. Ook is er aandacht nodig 
voor veranderprocessen op scholen. De 
Kennistafel heeft  hiervoor veel te bieden. 
De Kennistafel roept dan ook op om 
van onze inzichten gebruik te maken en 
streeft  er naar deze verder te verdiepen en 
ontwikkelen én verspreiden.

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Er zijn verschillende goede voorbeelden 
van scholen die voortvarend met hun 
leesonderwijs aan de slag zijn gegaan. In 
de publicatie Leer ze lezen zijn verschil-
lende praktijkvoorbeelden van basis-
scholen te vinden. Een voorbeeld in het 
voortgezet onderwijs is te vinden in het 
Kandinsky college, welke tijdens de meet 
up Eff ectief Leesonderwijs op 31 maart 
een presentatie hield. Op deze school 
werken ze met Rijke leeslessen, een 
dage lijks leeskwartier en een formatieve 
leestoets. Het leesonderwijs heeft  priori-
teit gekregen door de schoolleiding, waar-
door schoolleiding samen met het team 
samen aan goed leesonderwijs werkt. 
Zie ook het fi lmpje op htt ps://www.plat-
formsamenonderzoeken.nl/kennisbank/
fi lm-eff ectief-leesonderwijs
(of scan de QR-code)

�     �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Begrijpend lezen
Thema: basisvaardigheden

Org-6Feedback op: Kennistafel Effectief LeesonderwijsIndiener voorstel:

 “ Lezen is leuk! Alles wat je aandacht geeft 
groeit. Bibi Dumon Tak lezing over lezen in 
nieuwe boeken!

 “ Je kunt alleen maar van leesonderwijs 
een prioriteit maken als iedereen voor de 
klas de taal minstens op 3F beheerst.
–  Schoolweek beginnen met samen lezen 

(straf!).
– Elkaar corrigeren.
–  Nooit meer brieven met taalfouten naar 

ouders.
–  Leesbegrip: geen trucjes leren maar weer 

samenvatten.



Eindtoets afschaff en
Thema: kansengelijkheid

Org-7 Ingezonden door: Kentalis

Beschrijf 
de oplossing
1.  De eindtoets als instrument leidt om 

verschillende redenen tot kansen-
ongelijkheid. Hier is uitvoerig onder-
zoek naar gedaan door Dr. Karen Heij. 
In haar proefschrift  ‘Van de kat en de 
bel, tellen en vertellen met de eind-
toets basisonderwijs’, wordt onomsto-
telijk vastgesteld dat de eindtoets hier-
toe leidt. In het kort, enerzijds  omdat 
de toets zich focust op taal en rekenen 
en dit een erg smalle voorspeller is van 
schoolsucces. Anderzijds omdat bij 
voorbaat de uitslag moet voldoen aan 
de regel dat 20% door verwezen wordt 
naar het vwo, 30% naar havo en 50% 
naar vmbo/pro. Dat betekent dus dat 
niet het niveau getoetst wordt maar 
dat een leerling ingedeeld wordt op 
rangorde. Ik verwijs verder naar haar 
proefschrift .

2.  Sinds de eindtoets leidend is in de 
verwijzing naar vervolgonderwijs zie 
je dat steeds meer ‘rijkere’ ouders hun 
kind voorbereiden op de eindtoets met 
behulp van ondersteuningsbureaus. 
Dit betekent dat kinderen waarvan de 
ouders minder mogelijkheden hebben 
minder gemakkelijk doorstromen naar 
havo of vwo ook al hebben ze wel vol-
doende kwaliteiten (i.r.t.de 20-30-50% 
regel).

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Kortom, de afschaffi  ng van de eindtoets 
draagt bij aan kansengelijkheid. Het ad-
vies van de school zou leidend moeten 
zijn in de doorverwijzing. De school heeft  
voldoende in huis om hier een goed ad-
vies in uit te brengen. Een mooie bijvangst 
daarbij is dat de professionaliteit van de 
docent erkend wordt.

Bronvermelding: Heij, K. (2021). Van de kat en 
de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basis-
onderwijs, Tilburg: Tilburg University.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Nieuwe wetgeving. Eindtoets mag niet 
meer leidend zijn. Scholen hebben genoeg 
informatie in huis om een gewogen advies 
te kunnen geven.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
N.v.t.

�     �             �                   �             



Eindtoets afschaff en
Thema: kansengelijkheid

Org-7 Ingezonden door: Kentalis
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1.  De eindtoets als instrument leidt om 

verschillende redenen tot kansen-
ongelijkheid. Hier is uitvoerig onder-
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behulp van ondersteuningsbureaus. 
Dit betekent dat kinderen waarvan de 
ouders minder mogelijkheden hebben 
minder gemakkelijk doorstromen naar 
havo of vwo ook al hebben ze wel vol-
doende kwaliteiten (i.r.t.de 20-30-50% 
regel).

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Kortom, de afschaffi  ng van de eindtoets 
draagt bij aan kansengelijkheid. Het ad-
vies van de school zou leidend moeten 
zijn in de doorverwijzing. De school heeft  
voldoende in huis om hier een goed ad-
vies in uit te brengen. Een mooie bijvangst 
daarbij is dat de professionaliteit van de 
docent erkend wordt.

Bronvermelding: Heij, K. (2021). Van de kat en 
de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basis-
onderwijs, Tilburg: Tilburg University.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Nieuwe wetgeving. Eindtoets mag niet 
meer leidend zijn. Scholen hebben genoeg 
informatie in huis om een gewogen advies 
te kunnen geven.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
N.v.t.
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Eindtoets afschaff en
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-7 Indiener 
voorstel Kentalis

Wetenschappelijke refl ectie door: Eddie Denessen,  Radboud Universiteit

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het afschaff en van een ondeug-
delijk instrument kan op mijn 
steun rekenen. In de overgang 
po-vo spelen twee ondeugde-
lijke instrumenten een rol, de 
eindtoets én het schooladvies. 
Er is reden te veronderstellen 
dat het afschaff en van de eind-
toets pas een eff ect heeft  op 
kansengelijkheid als ook het 
schooladvies wordt afgeschaft , 
zie daarover mijn essay: 
Schaf het basischooladvies af 
(htt ps://sardes.nl/publica-
tie/Eddie-Denessen-over-
afschaff en-schooladvies-
groep-8).

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Karin Heij heeft  een fraaie ana-
lyse gemaakt van de problemen 
met de eindtoets.

De observatie dat afschaffi  ng 
van de eindtoets bijdraagt aan 
kansengelijkheid is echter niet 
empirisch onderbouwd. Ook 
als de overgang alleen op het 
 advies wordt gebaseerd zal 
sprake zijn van kansenongelijk-
heid. Er is zelfs reden om aan 
te nemen dat de adviezen meer 
bijdragen aan kansenongelijk-
heid dan de eindtoetsscores, 
zie daarvoor de analyses van 
de Inspectie van het Onderwijs, 
gerapporteerd in de jaarlijkse 
onderwijsverslagen: als advie-
zen niet worden gecorrigeerd 
door een eindtoetsscore wordt 
de kansen ongelijkheid groter.

Daarop wijzen ook de 
discrepanties tussen de 
adviezen en eindtoetsscores 
voor leerlingen met 
laag- en hoogopgeleide 
ouders (eveneens in de 
onderwijsverslagen van de 
Inspectie van het Onderwijs).

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Ik adviseer de implicaties van 
het afschaff en van de eindtoets 
goed te doordenken, gebruik 
makend van onderzoek naar de 
eff ecten van adviezen en eind-
toetsscores op de kansen van 
leerlingen.

Ik zou doorpakken en ook 
pleiten voor het afschaff en van 
het schooladvies. En eventueel 
komen jullie uit op het advies 
van de Onderwijsraad (later 
selecteren, beter diff erentiëren)

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het afschaff en van een objectie-
ve toets naast het basisschool-
advies is niet realistisch.

Er zal blijvend behoeft e zijn 
aan een objectieve toets naast 
het basisschooladvies, om de 
subjectieve oordeelsvorming 
van leraren te kunnen 
corrigeren.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Denk royaler over de problema-
tiek van de overgang po-vo en 
richt de pijlen niet alleen op de 
eindtoets.



Eindtoets afschaff en
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-7 Indiener 
voorstel Kentalis

Wetenschappelijke refl ectie door: Eddie Denessen,  Radboud Universiteit

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het afschaff en van een ondeug-
delijk instrument kan op mijn 
steun rekenen. In de overgang 
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lyse gemaakt van de problemen 
met de eindtoets.
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bijdragen aan kansenongelijk-
heid dan de eindtoetsscores, 
zie daarvoor de analyses van 
de Inspectie van het Onderwijs, 
gerapporteerd in de jaarlijkse 
onderwijsverslagen: als advie-
zen niet worden gecorrigeerd 
door een eindtoetsscore wordt 
de kansen ongelijkheid groter.

Daarop wijzen ook de 
discrepanties tussen de 
adviezen en eindtoetsscores 
voor leerlingen met 
laag- en hoogopgeleide 
ouders (eveneens in de 
onderwijsverslagen van de 
Inspectie van het Onderwijs).

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?
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leerlingen.

Ik zou doorpakken en ook 
pleiten voor het afschaff en van 
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komen jullie uit op het advies 
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4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het afschaff en van een objectie-
ve toets naast het basisschool-
advies is niet realistisch.

Er zal blijvend behoeft e zijn 
aan een objectieve toets naast 
het basisschooladvies, om de 
subjectieve oordeelsvorming 
van leraren te kunnen 
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Eindtoets afschaffen
Thema: kansengelijkheid

Org-7Feedback op: KentalisIndiener voorstel:

 “ De eindtoets corrigeert – in het nieuwe 
wetsvoorstel juist positief. Adviezen worden 
omhoog aangepast.

 “ Eens met de afschaf maar advies 

van docent vergt standaardisatie van 

bekwaamheden en samen werking op dat 

gebied. 

 “ Zeker afschaffen.  
–  Toetsen zijn momentopnames. Het kan 

anders. Competenties aantonen.

 “ Zonder toets zijn leerlingen ook weer 
afhankelijk van het soms gekleurde/
subjectieve beeld van de leerkracht. Dat 
werkt kansengelijkheid ook niet in de hand. 
Momenteel is de eindtoets niet leidend. 
Het BSA is dat eindtoets helpt ouder-advies 
tegen te gaan blijkt uit onderzoek.

 “ Niet afschaffen! Behouden als 2e 
meetinstrument. Heroverweging benutten 
en vooral succes in VO na 3 jaar benutten!

 “ Eindtoets is enorm belangrijk 
geweest voor emancipatie van leerlingen. 
Draagt deze objectivering juist bij aan 
kansengelijkheid.

 “ Waarom is het een toets? Het advies van 
de leerkracht is al leidend. Welke informatie 
hebben we daarnaast nodig? Diagnostisch 
instrument. De toets kan juist ook kansen 
vergroten als de verwachtingen v/d leer-
kracht niet kloppen (en één instrument, 
geen 5).

 “ Het probleem lijkt mij dat ons systeeem 
op 12-jarige leeftijd wil selecteren. Of dat 
door middel van een toets, advies of iets 
anders wordt gedaan maakt niet zoeel uit. 
Je zal altijd een sterke mate van arbitrair 
sociaal-economisch voordeel meten. 
Selectie moet later en minder rigoreus. 

 “ Eens! Maar laten we vooral ook stoppen 
met vroeg selecteren!
–  Wijziging van ons onderwijs systeem.
–  Goed formatief volgsysteem!

 “ Kansengelijkheid juist meer in het 
geding bij afschaffen eindtoets.

 “ Oneens. Eindtoets juist voor kinderen 
voor gelijkere (iets eerlijker) kansen. Vrijlaten 
-> wordt problematisch want 'objectief' 
oordeel (met alle vooroordelen van leraar 
zelf) wordt dan leidend. Het is en oordeel 
en toets. 

 “ Voor sommige leerlingen is de eindtoets 

juist een manier om boven het advies (soms 

gebasseerd op vooroordelen) uit te stijgen. 

Waarom niet: zowel advies leerkracht als 

score eindtoets > hoogste cijfer telt!?

 “ Toets afschaffen? Onzin. Discussie over 
kind? Badwater.
–  Als toetsen slecht gebruikt worden is dat 

omdat besturen/docenten het onjuist 
gebruiken.

–  Misschien moet je voor de 85% die niet in 
armoede leeft accepteren dat we eenmaal 
gemiddeld IQ van 100-110 hebben.

–  Alle kinderen moeten goed opgeleid 
worden.

 “ Niet afschaffen (uit onder zoek komt: 
docent bevoor.), maar anders inrichten:
–  Mening docent nummer 1.
–  Andere manier meten i.p.v. 1 meetmoment 

(inclusief heel veel spanning) en daarmee 
advies docent alleen omhoog. Hoe? Over 
het jaar school-loopbaan. Maar ook: 
hoe maak je zo'n toets. Veel taal? Nadeel 
leerlingen met andere thuistaal. Of toch 
een 3 jarige brugklas. Is deze toets direct 
minder van belang.



Versterking professionaliteit 
Burgerschapsonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-8 Ingezonden door: Lerarencollectief

Beschrijf 
de oplossing
Het Lerarencollectief wil bijdragen aan 
het thema basisvaardigheden door de 
professionaliteit van leraren te versterken. 
Het versterken van basis vaardigheden 
van leerlingen kan niet zonder sterke, pro-
fessionele leraren die evidence informed 
handelen. 
We richten ons in dit plan op burger-
schapsonderwijs. Wij willen bijdragen aan 
het verbeteren van de vaardigheden van 
onderwijsprofessionals door bestaande 
wetenschappelijke kennis bij elkaar te 
brengen en op een toegankelijke manier 
te ontsluiten. Daarnaast willen we partij-
en die kunnen bijdragen aan scholing bij 
elkaar brengen, zodat er een gericht en 
samenhangend professionaliseringstra-
ject wordt ontwikkeld. 
Uit de Staat van het Onderwijs 2022 blijkt dat 
scholen en leraren vaak nog niet goed weten 
hoe zij goed burgerschapsonderwijs kunnen 
inrichten. Daarom willen wij de komende 
tijd verder onderzoeken hoe we samen met 
andere partijen kunnen werken aan: 

1.  Heldere doelen voor het burgerschaps-
curriculum en daaruit afgeleid een 
duidelijke kwaliteitsstandaard voor 
burgerschapsonderwijs. 

2.  Het ontsluiten van bestaande weten-
schappelijke kennis op het gebied van 
burgerschapsonderwijs, zodat leraren 
evidence informed kunnen handelen. 

3.  Een samenhangend scholingstraject om 
leraren vaardiger te maken in het on-
derwijzen van burgerschap.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Burgerschap is een basisvaardigheid 
die leerlingen voorbereid op hun rol in 
de samenleving. Uit de Staat van het 
Onderwijs 2022 blijkt dat de kwaliteit van 
burgerschapsonderwijs op dit moment op 
veel scholen te laag is. Scholen en leraren 
missen de handvatt en om burgerschaps-
onderwijs voor alle leerlingen goed vorm 
te geven. Gevoelige thema’s worden 
vermeden en het ontbreekt leraren aan 
tijd en middelen om in te spelen op wat 
leerlingen op hun specifi eke school nodig 
hebben. Daarbij gaat het om het opdoen 
van kennis en vaardigheden, maar ook 
om onderwijs waarin leerlingen daad-
werkelijk zelf hun burgerschap kunnen 
ontwikkelen. 

Door gebruik te maken van beschikbare 
kennis van bewezen eff ectieve metho-
dieken, willen we leraren ondersteunen, 
zodat alle leerlingen de kans hebben 
burgerschap als basisvaardigheid te 
ontwikkelen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wij gaan als beroepsvereniging de ko-
mende tijd onderzoeken hoe wij samen 
met anderen de professionaliteit van 
leraren op het gebied van burgerschap-
sonderwijs kunnen versterken. De be-
roepsgroep heeft  tijd en ruimte nodig om 
in samenspraak met wetenschappers en 
andere deskundigen invulling te geven 
aan kwalitatief goed en samenhangend 
burgerschapsonderwijs. 

Het Lerarencollectief is als beroepsorga-
nisatie van leraren en met leraren de spil 
in het web tussen leraren, vakverenigin-
gen, OCW, de sectorraden, SLO en andere 
organisaties. Vanuit deze verbindende 
rol kunnen wij organiseren, agenderen, 
adviseren en initiëren. Zo dragen wij bij 
aan een goede invulling en realisatie 
van de maatschappelijke opdracht tot 
burgerschapsonderwijs.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De Engelse beroepsvereniging voor lera-
ren, het Chartered Colllege of Teaching, 
publiceert ieder kwartaal het tijdschrift  
Impact. Elk nummer is gewijd aan één 
thema met talloze artikelen waarin we-
tenschappelijk onderzoek en inzichten uit 
de onderwijspraktijk met elkaar verbon-
den worden. Burgerschap past als thema 
goed in deze opzet. Zie: htt ps://chartered.
college/impact
(of scan de QR-code).

Het Handboek Burgerschaps onderwijs 
voor het Voortgezet Onderwijs van Bram 
Eidhof biedt een kader voor burgerschap-
sonderwijs en bevat praktijkvoorbeelden 
van hoe burgerschapsonderwijs op ver-
schillende soorten scholen vormgegeven 
kan worden. 

In Amsterdam werken docenten van 
12 scholen en experts samen aan burger-
schapsonderwijs. Ze ontwerpen een les-
senserie op maat, hun leerlingen wisselen 
met elkaar uit, en leraren leren van elkaar. 
Bijvoorbeeld over hoe je gesprek over een 
controversieel onderwerp voert met je 
klas, of over hoe je leer- en succeservarin-
gen voor leerlingen kan organiseren.

�     �             �                   �             



Versterking professionaliteit 
Burgerschapsonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-8 Ingezonden door: Lerarencollectief

Beschrijf 
de oplossing
Het Lerarencollectief wil bijdragen aan 
het thema basisvaardigheden door de 
professionaliteit van leraren te versterken. 
Het versterken van basis vaardigheden 
van leerlingen kan niet zonder sterke, pro-
fessionele leraren die evidence informed 
handelen. 
We richten ons in dit plan op burger-
schapsonderwijs. Wij willen bijdragen aan 
het verbeteren van de vaardigheden van 
onderwijsprofessionals door bestaande 
wetenschappelijke kennis bij elkaar te 
brengen en op een toegankelijke manier 
te ontsluiten. Daarnaast willen we partij-
en die kunnen bijdragen aan scholing bij 
elkaar brengen, zodat er een gericht en 
samenhangend professionaliseringstra-
ject wordt ontwikkeld. 
Uit de Staat van het Onderwijs 2022 blijkt dat 
scholen en leraren vaak nog niet goed weten 
hoe zij goed burgerschapsonderwijs kunnen 
inrichten. Daarom willen wij de komende 
tijd verder onderzoeken hoe we samen met 
andere partijen kunnen werken aan: 

1.  Heldere doelen voor het burgerschaps-
curriculum en daaruit afgeleid een 
duidelijke kwaliteitsstandaard voor 
burgerschapsonderwijs. 

2.  Het ontsluiten van bestaande weten-
schappelijke kennis op het gebied van 
burgerschapsonderwijs, zodat leraren 
evidence informed kunnen handelen. 

3.  Een samenhangend scholingstraject om 
leraren vaardiger te maken in het on-
derwijzen van burgerschap.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Burgerschap is een basisvaardigheid 
die leerlingen voorbereid op hun rol in 
de samenleving. Uit de Staat van het 
Onderwijs 2022 blijkt dat de kwaliteit van 
burgerschapsonderwijs op dit moment op 
veel scholen te laag is. Scholen en leraren 
missen de handvatt en om burgerschaps-
onderwijs voor alle leerlingen goed vorm 
te geven. Gevoelige thema’s worden 
vermeden en het ontbreekt leraren aan 
tijd en middelen om in te spelen op wat 
leerlingen op hun specifi eke school nodig 
hebben. Daarbij gaat het om het opdoen 
van kennis en vaardigheden, maar ook 
om onderwijs waarin leerlingen daad-
werkelijk zelf hun burgerschap kunnen 
ontwikkelen. 

Door gebruik te maken van beschikbare 
kennis van bewezen eff ectieve metho-
dieken, willen we leraren ondersteunen, 
zodat alle leerlingen de kans hebben 
burgerschap als basisvaardigheid te 
ontwikkelen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wij gaan als beroepsvereniging de ko-
mende tijd onderzoeken hoe wij samen 
met anderen de professionaliteit van 
leraren op het gebied van burgerschap-
sonderwijs kunnen versterken. De be-
roepsgroep heeft  tijd en ruimte nodig om 
in samenspraak met wetenschappers en 
andere deskundigen invulling te geven 
aan kwalitatief goed en samenhangend 
burgerschapsonderwijs. 

Het Lerarencollectief is als beroepsorga-
nisatie van leraren en met leraren de spil 
in het web tussen leraren, vakverenigin-
gen, OCW, de sectorraden, SLO en andere 
organisaties. Vanuit deze verbindende 
rol kunnen wij organiseren, agenderen, 
adviseren en initiëren. Zo dragen wij bij 
aan een goede invulling en realisatie 
van de maatschappelijke opdracht tot 
burgerschapsonderwijs.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De Engelse beroepsvereniging voor lera-
ren, het Chartered Colllege of Teaching, 
publiceert ieder kwartaal het tijdschrift  
Impact. Elk nummer is gewijd aan één 
thema met talloze artikelen waarin we-
tenschappelijk onderzoek en inzichten uit 
de onderwijspraktijk met elkaar verbon-
den worden. Burgerschap past als thema 
goed in deze opzet. Zie: htt ps://chartered.
college/impact
(of scan de QR-code).

Het Handboek Burgerschaps onderwijs 
voor het Voortgezet Onderwijs van Bram 
Eidhof biedt een kader voor burgerschap-
sonderwijs en bevat praktijkvoorbeelden 
van hoe burgerschapsonderwijs op ver-
schillende soorten scholen vormgegeven 
kan worden. 

In Amsterdam werken docenten van 
12 scholen en experts samen aan burger-
schapsonderwijs. Ze ontwerpen een les-
senserie op maat, hun leerlingen wisselen 
met elkaar uit, en leraren leren van elkaar. 
Bijvoorbeeld over hoe je gesprek over een 
controversieel onderwerp voert met je 
klas, of over hoe je leer- en succeservarin-
gen voor leerlingen kan organiseren.

�     �             �                   �             

Versterking professionaliteit 
Burgerschapsonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-8 Indiener 
voorstel Lerarencollectief

Wetenschappelijke refl ectie door: Guuske Ledoux,  Zelfstandig onderzoeker, voorheen Kohnstamm Instituut

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel richt zich op burger -
schapsonderwijs. Aanleiding 
is de constatering dat scholen 
en leraren vaak nog niet goed 
weten hoe zij burgerschapson-
derwijs kunnen vormgeven en 
dat de burgerschapsvaardighe-
den van leerlingen nog te laag 
zijn. De voorgestelde oplossing 
houdt in dat er 
a) heldere doelen moet komen 
voor het burgerschapscurriculum, 
met een kwaliteitsstandaard, 
b) wetenschappelijke kennis be-
ter ontsloten moet worden voor 
leraren en 
c) een samenhangend scholings-
traject moet worden ontwikkeld 
om leraren vaardiger te maken.

Eerste indruk: terecht dat hier 
aandacht voor komt. Er lopen 
weliswaar al wel verschillende 
onderzoeks- en ontwikkeltra-
jecten, en het ministerie van 
OCW is bezig om een onder-
steuningsstructuur voor burger-
schapsonderwijs op te zett en, 
maar het is evident dat de prak-
tijk nog te weinig op de hoogte 
is van kennis over het concept 
en van mogelijkheden om dit 
te vertalen in verantwoord on-
derwijs. De drie aspecten van 
de voorgestelde oplossing zijn 
alle van belang. Positief is dat 
samenwerking tussen praktijk 
en expertise elders/weten-
schappers wordt voorgesteld. 
De uitdaging zal zijn om focus 
aan te brengen; het voorstel 
lijkt nu betrekking te hebben op 
alle onderwijssectoren en dat is 
voor een ontwikkelproject wat 
veel van het goede.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De laatste jaren zijn er aardig 
wat onderzoekspublicaties 
over burgerschapsonderwijs 
en burgerschapscompetenties 
van leerlingen beschikbaar 
gekomen. Deels gaat het om 
peilingsonderzoek, bijvoorbeeld 
COOL5-18, Peil.burgerschap en 
het internationaal vergelijkende 
onderzoek ICCS. Deze laten dui-
delijk zien dat de vaardigheden 
van leerlingen op dit domein 
nog te wensen overlaten en dat 
het onderwijs nog te weinig 
doelgericht is en te veel ad-hoc. 
Daarnaast zijn er proefschrift en 
en praktijkgerichte publicaties 
verschenen die handvatt en 
bieden voor wat scholen kun-
nen doen (bijvoorbeeld van 
auteurs als Eidhof, Nieuwelink, 
Daas, Dijkstra, Ten Dam, Van 
Veen e.a.). Er is dus al aardig 
wat kennis aanwezig, al betreft  
dit vooral de leeft ijdsgroep van 
het voortgezet onderwijs en 
het mbo en minder die van het 
basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs. Dit geldt ook voor 
de internationale literatuur. 
Maar wat nog ontbreekt, is een 
synthese hiervan en een verta-
ling naar heldere doelen en een 
serieus scholingsaanbod. Er is 
dus reden om hier extra inspan-
ningen voor te verrichten.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Wat betreft  het formuleren van 
doelen en standaarden ligt er 
al een aanzet vanuit het project 
curriculum.nu. Maar deze heb-
ben hun weg naar de praktijk 
nog niet gevonden en het is 
wenselijk om een grotere groep 
leraren hier verder bij te be-
trekken. De panels burgerschap 
die vanuit de UvA zijn opgezet 
kunnen hier wellicht als voor-
beeld dienen, te denken valt 
ook aan de inrichting van (meer) 
werkplaatsen (nu al bescheiden 
aanwezig in het mbo). Voor het 
opzett en van een scholings-
structuur ligt er al een verken-
ning (Ledoux & Vaessen, 2021).

Een aandachtspunt is focus aan-
brengen, bijvoorbeeld beginnen 
in het basis- en speciaal onder-
wijs omdat daar nog het minst 
over bekend is. Een gevoelig 
punt is de mate waarin de 
overheid kwaliteitsstandaarden 
zou mogen opleggen, daarover 
wordt in het veld verschillend 
gedacht. Als met de voorge-
stelde werkwijze een stap naar 
meer unanimiteit op dit punt 
bereikt zou kunnen worden, is 
dat winst.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Er is geen reden om op voor-
hand aan de haalbaarheid te 
twijfelen, maar het hele tra-
ject (van doelen t/m scholing) 
vergt nogal wat. Dat vergt een 

meerjarige opzet, een behoor-
lijk forse investering en een 
structuur waarin praktijk en we-
tenschap daadwerkelijk kunnen 
samenwerken. Zie de voorbeel-
den van de panels burgerschap 
en de werkplaatsen. Voorkomen 
moet ook worden dat er dubbel 
werk wordt verricht; afstem-
ming is nodig met curriculum.nu 
en de ondersteuningsstructuur 
die OCW aan het inrichten is.
Het ontsluiten van wetenschap-
pelijke kennis is zeker haalbaar. 
In het voorstel wordt als voor-
beeld het tijdschrift  van het 
Chartered College of Teaching 
genoemd, maar voor Nederland 
valt ook te denken aan het 
uitbrengen van een Guidance 
Report (zie onderwijskennis.nl) 
en/of een praktijkboek zoals de 
redacteuren van Didactief sa-
men met wetenschappers al een 
paar keer hebben uitgebracht.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Beginnen met 1 of 2 onderwijs-
sectoren, zie de eerdere sugges-
tie voor prioriteit voor basis- en 
speciaal onderwijs.
Verder is ook aandacht nodig 
voor (nieuwe) manieren om de 
kwaliteit van burgerschapson-
derwijs te meten, zowel wat be-
treft  het aanbod als wat betreft  
de vaardigheden van leerlingen. 
In de meeste metingen die al 
verricht zijn wordt wat betreft  
leerlingen gebruik gemaakt van 
zelfrapportages van leerlingen 
mbv surveys. Deze hebben 
voordelen maar ook nadelen. 
Alternatieven zijn welkom.

Overige opmerkingen: 

Positief aan het voorstel is 
dat het zich binnen het thema 
basisvaardigheden richt op 
burgerschapsonderwijs. Hoewel 
de inspectie dit domein ook ge-
agendeerd heeft  in de Staat van 
2021, gaat het publieke debat 
over basisvaardigheden toch al 
gauw weer alleen over taal en 
rekenen. Dit was zelfs het geval 
in de webinars die de inspectie 
heeft  georganiseerd naar aan-
leiding van de publicatie van 
de Staat 2021. Burgerschap is al 
gauw weer het ondergeschoven 
kindje. Alle reden dus om in 
te zett en op oplossingen die 
worden voorgesteld voor dit 
domein.



Versterking professionaliteit 
Burgerschapsonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-8 Indiener 
voorstel Lerarencollectief

Wetenschappelijke refl ectie door: Guuske Ledoux,  Zelfstandig onderzoeker, voorheen Kohnstamm Instituut

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel richt zich op burger -
schapsonderwijs. Aanleiding 
is de constatering dat scholen 
en leraren vaak nog niet goed 
weten hoe zij burgerschapson-
derwijs kunnen vormgeven en 
dat de burgerschapsvaardighe-
den van leerlingen nog te laag 
zijn. De voorgestelde oplossing 
houdt in dat er 
a) heldere doelen moet komen 
voor het burgerschapscurriculum, 
met een kwaliteitsstandaard, 
b) wetenschappelijke kennis be-
ter ontsloten moet worden voor 
leraren en 
c) een samenhangend scholings-
traject moet worden ontwikkeld 
om leraren vaardiger te maken.

Eerste indruk: terecht dat hier 
aandacht voor komt. Er lopen 
weliswaar al wel verschillende 
onderzoeks- en ontwikkeltra-
jecten, en het ministerie van 
OCW is bezig om een onder-
steuningsstructuur voor burger-
schapsonderwijs op te zett en, 
maar het is evident dat de prak-
tijk nog te weinig op de hoogte 
is van kennis over het concept 
en van mogelijkheden om dit 
te vertalen in verantwoord on-
derwijs. De drie aspecten van 
de voorgestelde oplossing zijn 
alle van belang. Positief is dat 
samenwerking tussen praktijk 
en expertise elders/weten-
schappers wordt voorgesteld. 
De uitdaging zal zijn om focus 
aan te brengen; het voorstel 
lijkt nu betrekking te hebben op 
alle onderwijssectoren en dat is 
voor een ontwikkelproject wat 
veel van het goede.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De laatste jaren zijn er aardig 
wat onderzoekspublicaties 
over burgerschapsonderwijs 
en burgerschapscompetenties 
van leerlingen beschikbaar 
gekomen. Deels gaat het om 
peilingsonderzoek, bijvoorbeeld 
COOL5-18, Peil.burgerschap en 
het internationaal vergelijkende 
onderzoek ICCS. Deze laten dui-
delijk zien dat de vaardigheden 
van leerlingen op dit domein 
nog te wensen overlaten en dat 
het onderwijs nog te weinig 
doelgericht is en te veel ad-hoc. 
Daarnaast zijn er proefschrift en 
en praktijkgerichte publicaties 
verschenen die handvatt en 
bieden voor wat scholen kun-
nen doen (bijvoorbeeld van 
auteurs als Eidhof, Nieuwelink, 
Daas, Dijkstra, Ten Dam, Van 
Veen e.a.). Er is dus al aardig 
wat kennis aanwezig, al betreft  
dit vooral de leeft ijdsgroep van 
het voortgezet onderwijs en 
het mbo en minder die van het 
basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs. Dit geldt ook voor 
de internationale literatuur. 
Maar wat nog ontbreekt, is een 
synthese hiervan en een verta-
ling naar heldere doelen en een 
serieus scholingsaanbod. Er is 
dus reden om hier extra inspan-
ningen voor te verrichten.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Wat betreft  het formuleren van 
doelen en standaarden ligt er 
al een aanzet vanuit het project 
curriculum.nu. Maar deze heb-
ben hun weg naar de praktijk 
nog niet gevonden en het is 
wenselijk om een grotere groep 
leraren hier verder bij te be-
trekken. De panels burgerschap 
die vanuit de UvA zijn opgezet 
kunnen hier wellicht als voor-
beeld dienen, te denken valt 
ook aan de inrichting van (meer) 
werkplaatsen (nu al bescheiden 
aanwezig in het mbo). Voor het 
opzett en van een scholings-
structuur ligt er al een verken-
ning (Ledoux & Vaessen, 2021).

Een aandachtspunt is focus aan-
brengen, bijvoorbeeld beginnen 
in het basis- en speciaal onder-
wijs omdat daar nog het minst 
over bekend is. Een gevoelig 
punt is de mate waarin de 
overheid kwaliteitsstandaarden 
zou mogen opleggen, daarover 
wordt in het veld verschillend 
gedacht. Als met de voorge-
stelde werkwijze een stap naar 
meer unanimiteit op dit punt 
bereikt zou kunnen worden, is 
dat winst.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Er is geen reden om op voor-
hand aan de haalbaarheid te 
twijfelen, maar het hele tra-
ject (van doelen t/m scholing) 
vergt nogal wat. Dat vergt een 

meerjarige opzet, een behoor-
lijk forse investering en een 
structuur waarin praktijk en we-
tenschap daadwerkelijk kunnen 
samenwerken. Zie de voorbeel-
den van de panels burgerschap 
en de werkplaatsen. Voorkomen 
moet ook worden dat er dubbel 
werk wordt verricht; afstem-
ming is nodig met curriculum.nu 
en de ondersteuningsstructuur 
die OCW aan het inrichten is.
Het ontsluiten van wetenschap-
pelijke kennis is zeker haalbaar. 
In het voorstel wordt als voor-
beeld het tijdschrift  van het 
Chartered College of Teaching 
genoemd, maar voor Nederland 
valt ook te denken aan het 
uitbrengen van een Guidance 
Report (zie onderwijskennis.nl) 
en/of een praktijkboek zoals de 
redacteuren van Didactief sa-
men met wetenschappers al een 
paar keer hebben uitgebracht.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Beginnen met 1 of 2 onderwijs-
sectoren, zie de eerdere sugges-
tie voor prioriteit voor basis- en 
speciaal onderwijs.
Verder is ook aandacht nodig 
voor (nieuwe) manieren om de 
kwaliteit van burgerschapson-
derwijs te meten, zowel wat be-
treft  het aanbod als wat betreft  
de vaardigheden van leerlingen. 
In de meeste metingen die al 
verricht zijn wordt wat betreft  
leerlingen gebruik gemaakt van 
zelfrapportages van leerlingen 
mbv surveys. Deze hebben 
voordelen maar ook nadelen. 
Alternatieven zijn welkom.

Overige opmerkingen: 

Positief aan het voorstel is 
dat het zich binnen het thema 
basisvaardigheden richt op 
burgerschapsonderwijs. Hoewel 
de inspectie dit domein ook ge-
agendeerd heeft  in de Staat van 
2021, gaat het publieke debat 
over basisvaardigheden toch al 
gauw weer alleen over taal en 
rekenen. Dit was zelfs het geval 
in de webinars die de inspectie 
heeft  georganiseerd naar aan-
leiding van de publicatie van 
de Staat 2021. Burgerschap is al 
gauw weer het ondergeschoven 
kindje. Alle reden dus om in 
te zett en op oplossingen die 
worden voorgesteld voor dit 
domein.

Versterking professionaliteit
Burgerschapsonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-8Feedback op: LerarencollektiefIndiener voorstel:

 “ Burgerschap. Top! Vanaf het VO op het 
PO vooral doen!

 “ Ja, dat doen we. We werken met 
vreedzame school. Mijn vraag: is 
er onvoldoende kennis of wordt er 
onvoldoende urgentie ervaren? 

 “ We hebben al kennistafels lezen 
en rekenen, waar blijft de kennistafel 
burgerschapsonderwijs?

 “ Burgerschap. Als neerlandica (en 
politiek actieveling) geef ik burgerschap op 
MBO. Ook leuk. Kamer heeft dit in 2007 
ingevoerd maar zou het niet beter zijn om 
meer geschiedenis, meer aandrijkskunde, 
meer staatsrecht op ieder niveau (MBO-VO-
HBO-WO) filosofie verplicht te stellen?  
Hoe te leven?

 “ IJkpunten burgerschap. Goed te 
gebruiken. PO raad.

 “ Zet in op een landelijk kenniscurriculum. 
Hirsch laat duidelijk zien in zijn werk dat dit 
leidt tot burgerschap. Het als generiek vak of 
als vaardigheid zien gaat niet helpen. 

 “ Uit de praktijk merk ik dat heel moeilijk 
gedacht wordt over burgerschaponderwijs. 
Is het mogelijk om de doelen te specifieren 
naar vakken waar deze doelen behandeld 
worden. (VO school).

 “ (Leven lang leren) Zeer voor professio-
nalisering van docenten en evidence 
informed werken. Burgerschap is geen vak 
maar zit overal in. Burgerschap hoort in de 
vezels van de school en niet in het rooster.



Kennistafel eff ectief leesonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-9 Ingezonden door: PO- en VO-Raad + NRO

Beschrijf 
de oplossing
De Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs 
is een initiatief van de PO-Raad, VO-
raad en het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Binnen de 
Kennistafel werken wetenschappers, 
lerarenopleiders, onderzoekers, leraren, 
schoolleiders, bestuurders en deskun-
digen van organisaties daaromheen 
samen aan een eff ectieve inzet van 
leesonderwijs. 

Er is al veel bekend over eff ectief leeson-
derwijs, maar die kennis vindt niet altijd 
zijn weg naar de praktijk. De kennis is 
versnipperd en moeilijk toegankelijk voor 
onderwijsprofessionals. Daarnaast sluit 
onderzoek onvoldoende aan op de vragen 
die op de werkvloer van scholen spelen. 
De Kennistafel brengt wetenschappelijke 
kennis en praktijk bij elkaar zodat onder-
zoek naar leesonderwijs optimaal benut 
kan worden in het onderwijsveld. 

Door de Kennistafel te verduurzamen kan 
deze een grotere bijdrage leveren aan van 
het leesonderwijs.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Eff ectief leesonderwijs vergt actie op alle 
lagen van de school: het niveau van het 
bestuur, de directie, intern begeleider, 
leescoördinator en de leraar. Eff ectief 
leesonderwijs betekent beredeneerde 
keuzes maken vanuit een heldere visie 
die doorklinkt op alle niveaus. Door we-
tenschappelijk onderbouwde kennis te 
verzamelen, deze toepasbaar te maken 
en te verspreiden krijgen onderwijspro-
fessionals grip op eff ectief leesonderwijs. 
In eff ectief leesonderwijs wordt gewerkt 
aan verschillende soorten kennis, (deel)
vaardigheden en processen, en wordt de 
leesmotivatie van leerlingen gestimu-
leerd. Eff ectief leesonderwijs bestaat uit 
verschillende elementen die in samen-
hang moeten worden aangeboden en on-
derhouden, waarbij wordt aangesloten bij 
de onderwijsbehoeft en van de leerlingen. 
Met als resultaat dat de leesvaardigheid 
én het leesplezier van de leerling stijgt.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
De Kennistafel is een samenwerkings-
verband tussen leraren, schoolleiders, 
bestuurders, wetenschappers, lerarenop-
leiders, onderzoekers deskundigen van 
organisaties daaromheen. De Kennistafel 
streeft  ernaar een duurzaam samen-
werkingsverband te worden dat het 
gezamenlijke gesprek met wetenschap, 
praktijk en andere betrokkenen over ver-
betering van het leesonderwijs initieert, 
onderbouwt en faciliteert. Daartoe wil 
de Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs 
zich door ontwikkelen, verduurzamen en 
professionaliseren om zo wetenschap en 
praktijk structureel met elkaar in verbin-
ding te brengen en zo een bijdrage te le-
veren aan het versterken van evidence-in-
formed leesonderwijs. Om de Kennistafel 
te verduurzamen en borgen is facilitering 
nodig in vorm van tijd, inzet van mede-
werkers en fi nanciering.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De Kennistafel heeft  zich sinds haar be-
staan op verschillende vlakken ingezet. 
Zo heeft  de Kennistafel een overzicht 
gemaakt van actuele kennis, knelpunten 
en benodigde oplossingen op het gebied 
van eff ectief leesonderwijs in haar visie-
stuk. Er is kennis verzameld en toepasbaar 
gemaakt voor bestuurders, schoolleiders 
en leraren door middel van publicaties 
in tijdschrift en, meet ups en webinars. 
Momenteel zijn er kwaliteitskaarten 
in ontwikkeling die door docenten en 
scholen gebruikt kunnen worden in hun 
leesonderwijs en wordt er gewerkt aan 
een ‘veranderplan’ voor scholen die met 
hun leesonderwijs aan de slag willen. Zie 
de website htt ps://www.platformsamen-
onderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/
kennistafel-eff ectief-leesonderwijs voor 
actuele informatie over de verschillen-
de activiteiten en opbrengsten van de 
Kennistafel (of scan de QR-code).

�     �             �                   �             



Kennistafel effectief leesonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-9Reflectie op: PO- en VO-Raad + NROIndiener voorstel:

Kennistafel eff ectief leesonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-9 Ingezonden door: PO- en VO-Raad + NRO

Beschrijf 
de oplossing
De Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs 
is een initiatief van de PO-Raad, VO-
raad en het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Binnen de 
Kennistafel werken wetenschappers, 
lerarenopleiders, onderzoekers, leraren, 
schoolleiders, bestuurders en deskun-
digen van organisaties daaromheen 
samen aan een eff ectieve inzet van 
leesonderwijs. 

Er is al veel bekend over eff ectief leeson-
derwijs, maar die kennis vindt niet altijd 
zijn weg naar de praktijk. De kennis is 
versnipperd en moeilijk toegankelijk voor 
onderwijsprofessionals. Daarnaast sluit 
onderzoek onvoldoende aan op de vragen 
die op de werkvloer van scholen spelen. 
De Kennistafel brengt wetenschappelijke 
kennis en praktijk bij elkaar zodat onder-
zoek naar leesonderwijs optimaal benut 
kan worden in het onderwijsveld. 

Door de Kennistafel te verduurzamen kan 
deze een grotere bijdrage leveren aan van 
het leesonderwijs.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Eff ectief leesonderwijs vergt actie op alle 
lagen van de school: het niveau van het 
bestuur, de directie, intern begeleider, 
leescoördinator en de leraar. Eff ectief 
leesonderwijs betekent beredeneerde 
keuzes maken vanuit een heldere visie 
die doorklinkt op alle niveaus. Door we-
tenschappelijk onderbouwde kennis te 
verzamelen, deze toepasbaar te maken 
en te verspreiden krijgen onderwijspro-
fessionals grip op eff ectief leesonderwijs. 
In eff ectief leesonderwijs wordt gewerkt 
aan verschillende soorten kennis, (deel)
vaardigheden en processen, en wordt de 
leesmotivatie van leerlingen gestimu-
leerd. Eff ectief leesonderwijs bestaat uit 
verschillende elementen die in samen-
hang moeten worden aangeboden en on-
derhouden, waarbij wordt aangesloten bij 
de onderwijsbehoeft en van de leerlingen. 
Met als resultaat dat de leesvaardigheid 
én het leesplezier van de leerling stijgt.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
De Kennistafel is een samenwerkings-
verband tussen leraren, schoolleiders, 
bestuurders, wetenschappers, lerarenop-
leiders, onderzoekers deskundigen van 
organisaties daaromheen. De Kennistafel 
streeft  ernaar een duurzaam samen-
werkingsverband te worden dat het 
gezamenlijke gesprek met wetenschap, 
praktijk en andere betrokkenen over ver-
betering van het leesonderwijs initieert, 
onderbouwt en faciliteert. Daartoe wil 
de Kennistafel Eff ectief Leesonderwijs 
zich door ontwikkelen, verduurzamen en 
professionaliseren om zo wetenschap en 
praktijk structureel met elkaar in verbin-
ding te brengen en zo een bijdrage te le-
veren aan het versterken van evidence-in-
formed leesonderwijs. Om de Kennistafel 
te verduurzamen en borgen is facilitering 
nodig in vorm van tijd, inzet van mede-
werkers en fi nanciering.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De Kennistafel heeft  zich sinds haar be-
staan op verschillende vlakken ingezet. 
Zo heeft  de Kennistafel een overzicht 
gemaakt van actuele kennis, knelpunten 
en benodigde oplossingen op het gebied 
van eff ectief leesonderwijs in haar visie-
stuk. Er is kennis verzameld en toepasbaar 
gemaakt voor bestuurders, schoolleiders 
en leraren door middel van publicaties 
in tijdschrift en, meet ups en webinars. 
Momenteel zijn er kwaliteitskaarten 
in ontwikkeling die door docenten en 
scholen gebruikt kunnen worden in hun 
leesonderwijs en wordt er gewerkt aan 
een ‘veranderplan’ voor scholen die met 
hun leesonderwijs aan de slag willen. Zie 
de website htt ps://www.platformsamen-
onderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/
kennistafel-eff ectief-leesonderwijs voor 
actuele informatie over de verschillen-
de activiteiten en opbrengsten van de 
Kennistafel (of scan de QR-code).

�     �             �                   �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Kennistafel effectief leesonderwijs
Thema: basisvaardigheden

Org-9Feedback op: PO- en VO-Raad + NROIndiener voorstel:

 “ Kennistafel waar is het mbo? Daar moet 
juist gelezen worden. Alles is taal. Daar op 
het funderend MBO-onderwijs nog lang 
niet. Stel daar lezen verplicht. Minstens ieder 
leerjaar 4 (MBO, VO) uur Ned per week en 
niet de 70 uur die sommige RVC'ers hebben 
voor het hele curriculum.

 “ Mooi! Onderwijs én onderzoek. Sturen 
op leesmotivatie dat is de sleutel. Lezen is 
overal (nodig). 

 “ Ga zo door! Lezen is de sleutel tot succes 

en ontwikkeling! 

 “ Leeslijsten Nederlands zijn 
demotiverend voor leerlingen en 
leerkrachten. Wanneer je de docent  
Nederlands zijn of haar bekwaamheid 
standaardiseert in plaats van een lijst is dit 
een situatie voor leerlingen hun autonomie 
gevoel van kiezen van literatuur. Zelfstandig 
en de docent Nederlands die leerlingen 
hun intrinisieke motivatie doet toenemen. 
School dient samen te willen werken dat 
hoort bij docent Nederlands hoog in ’t 
vaandel te staan.

 “ Leg de verbinding met de brede 
vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (2021).

 “ Kennistafels? Zaten er veel docenten 
Nederlands aan tafel? Voer de leeslijst weer 
in. Die is op een slordige achternamiddag 
(met de beste bedoelingen) afgeschaft 
omdat in het nieuwe vak CKV (KCV voor 
gymnasia) Nederlandse en wereldliteratuur 
gelezen zou gaan worden. Niks van terecht 
gekomen. En de lijst is net als de toets een 
nuttig instrument voor een empatische 
docent.



Uitbreiding Autismepaspoort
Thema: kansengelijkheid

Org-10 Ingezonden door: 
Spectrumvisie - Autismepaspoort

Beschrijf 
de oplossing
In een nieuwe visie op onderwijs gaan 
we leerlingen ondersteunen op dat wat 
ze nodig hebben vanuit individuele on-
dersteuningsbehoeft en, en sterk maken 
op vaardigheden. Ondersteunen en 
Toerusten, zoals de onderwijsraad in 
hun advies van juni 2020 vernoemt. Dit 
ondersteunen en toerusten is naar ons 
idee voorliggend op het schoolse leren. 
Er wordt nu gesproken over een focus 
op het aanleren van basisvaardigheden 
als rekenen, taal en burgerschap. Om 
hier stappen in te kunnen maken is het 
nodig dat kinderen zichzelf kunnen re-
guleren en handhaven in een groep, op 
een school, in een klas. Wat hebben ze 
daarvoor nodig? Om deze individuele 
ondersteuningsbehoeft en in beeld te 
brengen, is een leerlingpaspoort nodig. 
Dit is een online tool, waarmee dmv vra-
genlijsten deze ondersteuningsbehoeft en 
én schoolse vaardigheden uitgevraagd 
worden en vervolgens op een PDF visueel 
uitgebeeld worden. Basis voor deze tool 
is het reeds bestaande Autismepaspoort, 
dat ontwikkeld is nav prijswinnend mas-
teronderzoek. In dit paspoort worden 8 
thema’s in beeld gebracht die van invloed 
kunnen zijn op het leren en leven van 
iemand met autisme. Zoals bijvoorbeeld 
de emotionele ontwikkeling, executieve 
functies, en stress signalen en oplos-
singen. Met een kleine aanpassing is dit 
Autismepaspoort aan te passen naar een 
Leerlingpaspoort. Werken vanuit onder-
steuningsbehoeft en ipv leerlingen blijven 
overvragen of slechts ondersteunen op 
basis van Labeling/ diagnoses is waar 
we naartoe moeten in het onderwijs. 
Bijkomend voordeel van deze digitale 
manier van in beeld brengen van indivi-
duele ondersteuningsbehoeft en, is dat de 
meta-data (geanonimiseerd) beschikbaar 
kan komen voor samenwerkingsverban-
den, inspectie en politiek. Zodat er veel 

meer zicht komt op dát waar leerlingen 
tegenwoordig tegen aan lopen en op wel-
ke vlakken er geïnvesteerde moet worden 
in bijvoorbeeld extra kennis, middelen 
of materialen. Deze kennis, over welke 
ondersteuningsbehoeft en en op welke 
plekken spelen, ontbreekt tot nog toe.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Als een leerling gezien wordt in dat wat hij 
of zij nodig heeft  om zich goed te voelen, 
kan hij zich door kleine aanpassingen ook 
daadwerkelijk beter gaan voelen. Als deze 
leerling vanuit dit welbevinden ook nog 
eens toegerust wordt op schoolse (en 
levens) vaardigheden als emotieregulatie, 
plannen en organiseren en omgaan met 
anderen, maak je de leerling klaar voor de 
toekomst. Wij geloven dat door op deze 
manier te gaan werken aan ondersteunen 
en toerusten, er veel schooluitval voorko-
men kan worden.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Het Autismepaspoort is door mij, Suzanne 
Agterberg, ontwikkeld tijdens en na mijn 
opleiding tot Master SEN gedragsspeci-
alist. Ik heb een brede visie op ‘Anders 
kijken naar gedrag’, en wat dit op kan 
leveren in ‘Anders Doen’. Ik geef al jaren 
trainingen over dit onderwerp in het on-
derwijs en daarbuiten. Ik inspireer graag 
leerkrachten tot het ‘anders doen’ en krijg 
hier veel enthousiaste reacties op terug. 
Het leren kennen en voorop stellen van 
de 8 thema’s die op het Autismepaspoort 

in beeld gebracht worden levert zoveel 
herkenning op in het anders kijken naar 
leerlingen. Met deze informatie kunnen 
leerkrachten afstappen van het regu-
leren van (ongewenst) gedrag, en veel 
passender en preventief ondersteunen 
daar waar écht nodig! Het doorontwik-
kelen van dit Autismepaspoort naar een 
Leerlingpaspoort (of ondersteuningspas-
poort) is al jaren een droom van mij. Het 
functioneel ontwerp ligt klaar, de visie 
klopt... ik heb alleen hulp nodig om dit 
te kunnen fi nancieren. Als de inspectie/ 
overheid dit idee zou kunnen omarmen, 
zou ik bereid zijn om hier een mooie sa-
menwerking uit te laten ontstaan.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Het Autismepaspoort wordt gebruikt door 
coaches, ouders, maar ook op scholen. 
Enkele reacties: 
•  Een mooi, bruikbaar instrument om een 

kind ‘in kaart te brengen’ en van daar uit 
tot een nog beter aansluitend individu-
eel signalerings- en handelingsplan te 
komen.

•  Afgelopen jaar hebben we voor al onze 
OZA- leerlingen op STIP VSO een au-
tismepaspoort gemaakt waardoor er 
nu een zeer duidelijk beeld van de leer-
lingen is ontstaan! Voor leerkrachten, 
begeleiders, ouders en de leerling een 
waardevol paspoort waarin staat wie 
hij of zij is.Een paspoort waarin staat 
wat voor begeleidingsbehoeft e hij of zij 
nodig heeft  om goed te kunnen functio-
neren op school, stage, logeerhuis, thuis 
of werk!

•  Een overzichtelijk document waarin 
beschreven staat hoe je om moet gaan 
met het desbetreff ende kind. Vooral het 
beknopte spreekt mij erg aan. Op deze 
manier krijg je snel inzicht in belangrijke 
factoren en hoef je een aantal valkuilen 
niet in te stappen. Grote voordelen zijn 

natuurlijk te behalen in elke overgang 
naar een andere/nieuwe situatie. De 
tijdsinvestering staat niet in verhouding 
tot wat het oplevert voor het kind; een 
uur invullen en iemand heeft  hier jaren-
lang baat bij. De ervaring is inderdaad 
dat we werken met dikke dossier vol met 
informatie waarvan niet altijd meer te 
achterhalen is of het nog actueel is. Als 
je dit dossier gaat bestuderen, ben je 
minstens zoveel tijd kwijt. Wat mij aan-
spreekt in dit paspoort is dat er wordt 
uitgegaan van de behoeft e van een kind. 
Prachtig om te lezen dat er voor het kind 
zelf ook een mogelijkheid is om input te 
geven. Wie kan nu beter vertellen waar 
rekening mee gehouden moet worden?’

•  Ik vond het heel fi jn om het paspoort in 
te vullen, alles waar we mee te maken 
hebben komt gewoon vanzelf langs, ook 
de dingen waar je zelf al niet meer bij 
stilstaat. En dat is wel een meerwaarde 
want als je zelf voor school moet op-
schrijven wat nodig is om je kind te laten 
functioneren vergeet je toch dingen en 
krijg je niet dat totaalbeeld. En volgens 
mij komt dat totaalbeeld er met dat 
autismepaspoort wel. En wat voor mij 
als ouder ook zo fi jn was is dat iemand 
eindelijk eens de dingen op een rij heeft  
gezet die op jouw kind van toepassing 
zijn. Dat je het idee hebt dat er toch nog 
iemand is die het begrijpt ;-). Wat er 
staat is zo duidelijk en zo herken baar, 
ook in dat sensorische profi el, dat helpt 
enorm.

En het hielp mij ook te realiseren hoeveel 
je zelf al hebt aangepast in je gedrag, 
 denken, opvoeding, verwachtingen e.d, 
daardoor heb je zelf misschien ook niet 
eens goed in beeld hoeveel ‘hulp’ een 
 ander jouw kind zou moeten geven om 
het goed te laten functioneren op school. 

Dus al met al ben ik heel positief over het 
paspoort.

�     

�             

�                   

�             



Uitbreiding Autismepaspoort
Thema: kansengelijkheid

Org-10 Ingezonden door: 
Spectrumvisie - Autismepaspoort

Beschrijf 
de oplossing
In een nieuwe visie op onderwijs gaan 
we leerlingen ondersteunen op dat wat 
ze nodig hebben vanuit individuele on-
dersteuningsbehoeft en, en sterk maken 
op vaardigheden. Ondersteunen en 
Toerusten, zoals de onderwijsraad in 
hun advies van juni 2020 vernoemt. Dit 
ondersteunen en toerusten is naar ons 
idee voorliggend op het schoolse leren. 
Er wordt nu gesproken over een focus 
op het aanleren van basisvaardigheden 
als rekenen, taal en burgerschap. Om 
hier stappen in te kunnen maken is het 
nodig dat kinderen zichzelf kunnen re-
guleren en handhaven in een groep, op 
een school, in een klas. Wat hebben ze 
daarvoor nodig? Om deze individuele 
ondersteuningsbehoeft en in beeld te 
brengen, is een leerlingpaspoort nodig. 
Dit is een online tool, waarmee dmv vra-
genlijsten deze ondersteuningsbehoeft en 
én schoolse vaardigheden uitgevraagd 
worden en vervolgens op een PDF visueel 
uitgebeeld worden. Basis voor deze tool 
is het reeds bestaande Autismepaspoort, 
dat ontwikkeld is nav prijswinnend mas-
teronderzoek. In dit paspoort worden 8 
thema’s in beeld gebracht die van invloed 
kunnen zijn op het leren en leven van 
iemand met autisme. Zoals bijvoorbeeld 
de emotionele ontwikkeling, executieve 
functies, en stress signalen en oplos-
singen. Met een kleine aanpassing is dit 
Autismepaspoort aan te passen naar een 
Leerlingpaspoort. Werken vanuit onder-
steuningsbehoeft en ipv leerlingen blijven 
overvragen of slechts ondersteunen op 
basis van Labeling/ diagnoses is waar 
we naartoe moeten in het onderwijs. 
Bijkomend voordeel van deze digitale 
manier van in beeld brengen van indivi-
duele ondersteuningsbehoeft en, is dat de 
meta-data (geanonimiseerd) beschikbaar 
kan komen voor samenwerkingsverban-
den, inspectie en politiek. Zodat er veel 

meer zicht komt op dát waar leerlingen 
tegenwoordig tegen aan lopen en op wel-
ke vlakken er geïnvesteerde moet worden 
in bijvoorbeeld extra kennis, middelen 
of materialen. Deze kennis, over welke 
ondersteuningsbehoeft en en op welke 
plekken spelen, ontbreekt tot nog toe.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Als een leerling gezien wordt in dat wat hij 
of zij nodig heeft  om zich goed te voelen, 
kan hij zich door kleine aanpassingen ook 
daadwerkelijk beter gaan voelen. Als deze 
leerling vanuit dit welbevinden ook nog 
eens toegerust wordt op schoolse (en 
levens) vaardigheden als emotieregulatie, 
plannen en organiseren en omgaan met 
anderen, maak je de leerling klaar voor de 
toekomst. Wij geloven dat door op deze 
manier te gaan werken aan ondersteunen 
en toerusten, er veel schooluitval voorko-
men kan worden.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Het Autismepaspoort is door mij, Suzanne 
Agterberg, ontwikkeld tijdens en na mijn 
opleiding tot Master SEN gedragsspeci-
alist. Ik heb een brede visie op ‘Anders 
kijken naar gedrag’, en wat dit op kan 
leveren in ‘Anders Doen’. Ik geef al jaren 
trainingen over dit onderwerp in het on-
derwijs en daarbuiten. Ik inspireer graag 
leerkrachten tot het ‘anders doen’ en krijg 
hier veel enthousiaste reacties op terug. 
Het leren kennen en voorop stellen van 
de 8 thema’s die op het Autismepaspoort 

in beeld gebracht worden levert zoveel 
herkenning op in het anders kijken naar 
leerlingen. Met deze informatie kunnen 
leerkrachten afstappen van het regu-
leren van (ongewenst) gedrag, en veel 
passender en preventief ondersteunen 
daar waar écht nodig! Het doorontwik-
kelen van dit Autismepaspoort naar een 
Leerlingpaspoort (of ondersteuningspas-
poort) is al jaren een droom van mij. Het 
functioneel ontwerp ligt klaar, de visie 
klopt... ik heb alleen hulp nodig om dit 
te kunnen fi nancieren. Als de inspectie/ 
overheid dit idee zou kunnen omarmen, 
zou ik bereid zijn om hier een mooie sa-
menwerking uit te laten ontstaan.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Het Autismepaspoort wordt gebruikt door 
coaches, ouders, maar ook op scholen. 
Enkele reacties: 
•  Een mooi, bruikbaar instrument om een 

kind ‘in kaart te brengen’ en van daar uit 
tot een nog beter aansluitend individu-
eel signalerings- en handelingsplan te 
komen.

•  Afgelopen jaar hebben we voor al onze 
OZA- leerlingen op STIP VSO een au-
tismepaspoort gemaakt waardoor er 
nu een zeer duidelijk beeld van de leer-
lingen is ontstaan! Voor leerkrachten, 
begeleiders, ouders en de leerling een 
waardevol paspoort waarin staat wie 
hij of zij is.Een paspoort waarin staat 
wat voor begeleidingsbehoeft e hij of zij 
nodig heeft  om goed te kunnen functio-
neren op school, stage, logeerhuis, thuis 
of werk!

•  Een overzichtelijk document waarin 
beschreven staat hoe je om moet gaan 
met het desbetreff ende kind. Vooral het 
beknopte spreekt mij erg aan. Op deze 
manier krijg je snel inzicht in belangrijke 
factoren en hoef je een aantal valkuilen 
niet in te stappen. Grote voordelen zijn 

natuurlijk te behalen in elke overgang 
naar een andere/nieuwe situatie. De 
tijdsinvestering staat niet in verhouding 
tot wat het oplevert voor het kind; een 
uur invullen en iemand heeft  hier jaren-
lang baat bij. De ervaring is inderdaad 
dat we werken met dikke dossier vol met 
informatie waarvan niet altijd meer te 
achterhalen is of het nog actueel is. Als 
je dit dossier gaat bestuderen, ben je 
minstens zoveel tijd kwijt. Wat mij aan-
spreekt in dit paspoort is dat er wordt 
uitgegaan van de behoeft e van een kind. 
Prachtig om te lezen dat er voor het kind 
zelf ook een mogelijkheid is om input te 
geven. Wie kan nu beter vertellen waar 
rekening mee gehouden moet worden?’

•  Ik vond het heel fi jn om het paspoort in 
te vullen, alles waar we mee te maken 
hebben komt gewoon vanzelf langs, ook 
de dingen waar je zelf al niet meer bij 
stilstaat. En dat is wel een meerwaarde 
want als je zelf voor school moet op-
schrijven wat nodig is om je kind te laten 
functioneren vergeet je toch dingen en 
krijg je niet dat totaalbeeld. En volgens 
mij komt dat totaalbeeld er met dat 
autismepaspoort wel. En wat voor mij 
als ouder ook zo fi jn was is dat iemand 
eindelijk eens de dingen op een rij heeft  
gezet die op jouw kind van toepassing 
zijn. Dat je het idee hebt dat er toch nog 
iemand is die het begrijpt ;-). Wat er 
staat is zo duidelijk en zo herken baar, 
ook in dat sensorische profi el, dat helpt 
enorm.
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je zelf al hebt aangepast in je gedrag, 
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daardoor heb je zelf misschien ook niet 
eens goed in beeld hoeveel ‘hulp’ een 
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Uitbreiding Autismepaspoort
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-10 Indiener 
voorstel Spectrumvisie-Autismepaspoort

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Volgens het voorstel moeten 
alle leerlingen een paspoort 
krijgen met daarin hun onder-
steuningsbehoeft en. Daar kun-
nen onderwijsprofessionals dan 
rekening mee houden, wat tot 
een betere schooltijd zou leiden 
en uitval zou verminderen.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Het voorstel verwijst naar een 
onderzoek met leerlingen met 
autisme, die tevreden zouden 
zijn met hun autismepaspoort 
- een variant op wat er nu zou 
moeten worden ingevoerd. 
Dat is wat mager - nu tevreden 
garandeert nog niet dat er op de 
langere duur iets verbetert, en 
wat voor leerlingen met autis-
me werkt hoeft  niet te werken 
in bredere populaties. Het zou 
kunnen dat ondersteunings-
behoeft es iets is als leerstijlen: 
het lijkt inzichtgevend, maar 
voorspelt niets. Meer onderzoek 
is dus nodig.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Mensen zijn al snel blij als een 
testje tot een mooi gekleurd 
uitslagformulier leidt - daarom 
staan bijvoorbeeld puberbladen 
er vol mee. De crux is, kunnen 
leraren de uitslag gebruiken 
om leerlingen beter of prett iger 
les te geven? Dat is alleen te 
achter halen met een goed op-
gezett e interventiestudie.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Op zich zou een budget van 10 
miljoen een heel eind moeten 
komen bij het invoeren hiervan. 
De meeste kosten zullen zitt en 
in het bouwen van een goed 
beveiligde site waar gegevens 
kunnen worden ingevoerd 
(middels vragenlijsten neem ik 
aan), die dan resulteren in een 
paspoort. Maar dat zou enkel 
een goed idee zijn als een goed 
opgezett e interventiestudie 
heeft  bewezen dat zo’n pas-
poort leidt tot beter onderwijs.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Het lijkt me niet zo waarschijn-
lijk dat ondersteuningsbehoef-
ten van zes tot achtt ien gelijk 
blijven. Hoe lang is zo’n pas-
poort dan geldig?
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Org-10Feedback op: Spectrumvisie-AutismepaspoortIndiener voorstel:

 “ Is het nodig om de leerling een 
paspooort/label te geven om pas dan te 
kunnen zien wat een leerling nodig heeft en 
zich fijn voelt?

 “ Paspoort kan ook gebruikt worden voor 
meerdere doelgroepen.

 “ ++- punt 
dat het document zowel leerling paspoort 

als autismepaspoort genoemd kan worden 

i.v.m. 'stempel' zoals ouders dat vaak 

benoemen/zien. 
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen!!

 “ Ik ben het eens met dat we in het 
onderwijs en zeker in het VO meer moeten 
werken vanuit de ondersteuningsbehoeften. 
Uit ervaring weet ik dat PO beter is in 
het kind 'zien' dan VO. Zo'n paspoort zou 
kunnen helpen om deze kloof te verkleinen. 

 “ Heel graag ook in het HBO!

 “ De tool lijkt ook heel geschikt te zijn 
voor hoogbegaafde leerlingen. Stichting 
BPS, staat open voor nieuwe initiatieven. 
Wellicht een start voor het leerlingpaspoort.



Armoedebeleid in het schoolplan
Thema: kansengelijkheid

Org-11 Ingezonden door: 
Vereniging Openbaar Onderwijs

Beschrijf 
de oplossing
Als kinderen in armoede opgroeien heeft  
dat invloed op hun kansengelijkheid. 
Zorgen en stress die armoede met zich 
meebrengt zet de ontwikkeling onder 
druk. Scholen kunnen armoede niet weg-
nemen of oplossen, maar er wel rekening 
mee houden en beleid voeren om de 
negatieve gevolgen van armoede tegen te 
gaan. Door armoedebeleid (verplicht) op 
te nemen in het schoolplan wordt dit ook 
een vast onderdeel van het gesprek met 
de MR en alle geledingen daarbinnen. De 
VOO pleit voor een wett elijke verplich-
ting om armoedebeleid op te nemen in 
het schoolplan. Het is vervolgens aan de 
school om daar invulling aan te geven. Via 
de MR dragen zo ook ouders, leerkrachten 
(en leerlingen in het vo) bij aan een breed 
gedragen armoedebeleid dat aansluit bij 
de specifi eke situatie en schoolpopulatie.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Het opvangen van sommige gevolgen 
of het beperken van stress bij leerlingen 
komt te ontwikkeling van leerlingen ten 
goede. Armoedebeleid moet erop gericht 
zijn belemmeringen weg te nemen om 
goed te functioneren op school en volop 
deel te nemen aan alle activiteiten op en 
rond school. Dat kan op veel verschillende 
manieren. Het helpt als leerkrachten zich 
bewust zijn van bestaande armoedepro-
blemen. Soms helpen simpele zaken als 
het verstrekken van ontbijt of fruit. Maar 
het gaat ook om het beheersbaar houden 
van schoolkosten voor ouders; of fi nanci-
ele ondersteuning daarvoor.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
De VOO ondersteunt MR-leden met 
kennis, advies en cursussen. Zo hebben 
we bijvoorbeeld een handreiking MR en 
Armoede. Ook kaarten we dit onderwerp 
regelmatig aan in politiek Den Haag. 
De door ons voorgestelde verplichting 
om armoedebeleid op te nemen in het 
schoolplan is uiteindelijk aan de wetgever: 
minister en parlement zijn daarbij aan zet.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Op veel scholen wordt uiteraard aandacht 
besteed aan armoede en kennen hierbo-
ven genoemd beleid of losse maatregelen. 
Ook is er bijvoorbeeld een handreiking 
vanuit o.a. OCW over omgaan met ar-
moede op school. De stap naar verplichte 
borging van het armoedebeleid in het 
schoolplan is echter nog niet gezet.

�     �             �                   �             
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Armoedebeleid in het schoolplan
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-11 Indiener 
voorstel Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Wetenschappelijke refl ectie door: Ilja Cornelisz,  Vrije Universiteit Amsterdam - ACLA

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel adresseert op-
groeien in armoede als een 
belangrijke factor voor het ont-
staan van kansenongelijkheid 
in de ontwikkeling van kinderen 
binnen het onderwijs. Het voor-
stel pleit voor een wett elijke 
verplichting om armoedebeleid 
op te nemen in het schoolplan. 
Een belangrijke uitdaging is 
of scholen bij een dergelijke 
verplichting vervolgens in staat 
zijn om invulling te geven aan 
armoede beleid op een manier 
die eff ectief aansluit bij de 
specifi eke situaties van de leer-
lingen in kwestie. Het voorstel 
ziet een belangrijke rol voor de 
medezeggenschapsraad (MR) 
in de uiteindelijke totstandko-
ming en borging van armoede-
beleid in het schoolplan en 
benadrukt dat de eigen orga-
nisatie (Vereniging Openbaar 
Onderwijs, VOO) verschillende 
instrumenten heeft  om MR-
leden te ondersteunen in dit 
proces, zoals kennis, advies en 
cursussen.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Decennia van internationaal we-
tenschappelijk onderzoek wijzen 
op de belangrijke rol die armoe-
de speelt in de totstandkoming 
van kansenongelijkheid in het 
onderwijs. Richard Rothstein’s 
boek ‘Class and Schools’ uit 2004 
geeft  een mooi overzicht voor de 
VS en hoe verschillende beleids-
instrumenten en onderwijsin-
terventies kunnen bijdragen aan 
een oplossing (Rothstein, 2004). 
Ook in Nederland is armoede 
een relevant thema voor scho-
len. Lusse en Kassenberg (2020) 
geven een heldere uiteenzett ing 
van deze situatie:

“Eén op de twaalf kinderen of 
jongeren in Nederland groeit op 
in armoede. Dat zijn gemiddeld 
twee leerlingen per klas. Deze 
leerlingen groeien thuis en 
vaak ook in de buurt op in een 
omgeving die minder gunstig 
en stimulerend is, waardoor zij 
zich minder goed kunnen ont-
wikkelen. Het thema leeft  op 
scholen, omdat leraren zien dat 
leerlingen in armoede ernstig 
belemmerd worden in hun ont-
wikkeling en weinig ruimte in 
hun hoofd hebben om tot leren 
te komen.” (p.9)

De wetenschappelijke bewijs-
last over hoe de gevolgen van 
armoede voor kansenongelijk-
heid in het onderwijs te verklei-
nen is relatief gering en divers. 
Wat echter vaak terugkeert is 
dat een eff ectieve aanpak van 
armoede onder kinderen vraagt 

om een goede lokale samen-
werking tussen gemeenten, 
scholen, jeugdgezondheidszorg 
en overige partners (bijv. sport-, 
culturele en welzijnsorgani-
saties) in de buurt (Lusse en 
Kassenberg, 2020).

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Een belangrijk aandachtspunt 
is dus dat scholen een be-
langrijke rol vervullen in een 
eff ectieve aanpak van armoede 
met het oog op verkleinen van 
onderwijsachterstanden, maar 
tegelijkertijd dat armoedebeleid 
veel breder zou moeten worden 
georganiseerd. Scholen kunnen 
zowel een rol vervullen in het 
signaleren van armoede, in 
fi nanciële ondersteuning als in 
het organiseren en stimuleren 
van deelname door kind en 
ouders trajecten die erop ge-
richt zijn om (de gevolgen van) 
armoede te doorbreken. In dit 
complexe proces liggen taken 
voor zowel directie, leraren, 
zorgprofessionals als externe 
partners en is onderlinge af-
stemming en samenwerking 
tussen deze partijen essentieel.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het voorstel richt zich enkel 
op de verplichte borging van 
armoede beleid in het school-
plan, met daarbij een expliciete 
rol voor de MR in het realiseren 
van eff ectief armoedebeleid op 
de school. Uit voorgaande blijkt 

dat het belangrijk is om armoe-
de structureel op de agenda 
van de school te zett en; vooral 
voor scholen met relatief veel 
leerlingen die opgroeien in ar-
moede. Vanuit het oogpunt van 
bewustwording is dit haalbaar. 
Het voorstel zet vervolgens in 
op een belangrijke rol voor de 
MR om eff ectief armoedebeleid 
van de school daadwerkelijk 
op te zett en, uit te rollen en te 
borgen. Een kwetsbaar punt 
hierbij is echter dat scholen 
waar het probleem van kinder-
armoede relatief groot is vaak 
ook scholen zijn waar eff ectieve 
docent-professionalisering en 
ouderbetrokkenheid eveneens 
uitdagingen zijn. Hierdoor ont-
staat de onwenselijke situatie 
dat scholen waarvoor eff ectief 
armoedebeleid het meest ur-
gent is mogelijk niet scholen zijn 
met een zeer eff ectief ingerichte 
MR.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Het voorstel adresseert met 
armoede dus een belangrijk 
thema als het gaat om een be-
langrijke determinant van kan-
senongelijkheid in het onderwijs 
en zet daarbij in op verplicht ar-
moedebeleid in het schoolplan. 
De kans van slagen van deze 
oplossingsrichting zal toenemen 
wanneer in de uitwerking van 
dit voorstel de focus niet enkel 
ligt op de rol van MR, maar dat 
er ook expliciet oog is voor es-
sentiële samenwerking; zowel 
binnen school, als tussen scho-
len en met externe partners in 
de buurt.

Referenties:

Lusse, M., & Kassenberg, A. 
(2020). Omgaan met armoede 
op scholen: handreiking voor po 
en vo.

Rothstein, R. (2004). Class and 
schools: Using social, economic, 
and educational reform to close 
the black-white achievement 
gap. Washington, DC: Economic 
Policy Institute.
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Het voorstel zet vervolgens in 
op een belangrijke rol voor de 
MR om eff ectief armoedebeleid 
van de school daadwerkelijk 
op te zett en, uit te rollen en te 
borgen. Een kwetsbaar punt 
hierbij is echter dat scholen 
waar het probleem van kinder-
armoede relatief groot is vaak 
ook scholen zijn waar eff ectieve 
docent-professionalisering en 
ouderbetrokkenheid eveneens 
uitdagingen zijn. Hierdoor ont-
staat de onwenselijke situatie 
dat scholen waarvoor eff ectief 
armoedebeleid het meest ur-
gent is mogelijk niet scholen zijn 
met een zeer eff ectief ingerichte 
MR.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Het voorstel adresseert met 
armoede dus een belangrijk 
thema als het gaat om een be-
langrijke determinant van kan-
senongelijkheid in het onderwijs 
en zet daarbij in op verplicht ar-
moedebeleid in het schoolplan. 
De kans van slagen van deze 
oplossingsrichting zal toenemen 
wanneer in de uitwerking van 
dit voorstel de focus niet enkel 
ligt op de rol van MR, maar dat 
er ook expliciet oog is voor es-
sentiële samenwerking; zowel 
binnen school, als tussen scho-
len en met externe partners in 
de buurt.
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voorstel Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Wetenschappelijke refl ectie door: Sara Geven,  Universiteit van Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Aandacht voor kinderen die 
opgroeien in armoede is erg 
belangrijk in het onderwijs. 
Deze kinderen beginnen de 
schoolloopbaan al vaak met 
een achterstand, en zijn minder 
goed in staat om hun volle po-
tentie te benutt en en te laten 
zien. Bewustwording van de 
ongelijkheid om competenties 
te kúnnen tonen is cruciaal, 
omdat onderwijskansen groten-
deels worden bepaald op basis 
van getoonde competenties. 
Alleen al aan deze bewust-
wording zou armoedebeleid 
in het schoolplan een bijdrage 
kunnen leveren. Het is echter 
wel de vraag in hoeverre (en 
hoe) dit armoedebeleid zijn 
uitweg vindt in de dagelijkse 
praktijk. Onderwijsprofessionals 
lijken te verschillen in (1) de 
mate waarin ze op de hoogte 
zijn van (school)beleid, (2) hun 
interpretaties van het beleid, en 
(3) (mede daardoor) de beleids-
uitvoering. Ook is het de vraag 
of de verantwoordelijkheid (en 
vrijheid) voor de invulling van 
het beleid bij scholen gelegd 
moet worden. Het zorgt moge-
lijk voor diversiteit (en daardoor 
zelfs ongelijkheid) tussen scho-
len. Om eff ectief te zijn, en ave-
rechtse eff ecten te voorkomen, 
is het van belang dat het beleid 
is gestoeld op onderzoek. Dit is 
mogelijk makkelijker te bewerk-
stelligen als beleid (deels) cen-
traal (op gemeentelijk of lande-
lijk niveau) wordt opgesteld.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Er zijn twee dingen relevant bij 
de eff ectiviteit van armoede-
beleid in het schoolplan: (1) de 
invulling van het beleid, en (2) 
de vertaling van het beleid naar 
de dagelijkse praktijk. Wat be-
treft  het eerste kan men denken 
aan beleid dat zich richt op het 
bieden van materiële zaken, 
zoals een gezond ontbijt op 
school of laptops voor school-
werk. Het is onduidelijk hoeveel 
leerwinst er behaalt zal worden 
met dit soort investeringen. 
Onderzoek laat bijvoorbeeld 
zien dat kinderen die ontbijten 
beter presteren op school, maar 
we weten niet of de betere 
schoolprestaties ook echt ko-
men door het ontbijt (Adolphuls 
et al. 2013; Babaeer et al. 2018). 
Er lijken tegenwoordig nauwe-
lijks nog (sociaal-economische) 
verschillen te bestaan in de 
mate waarin leerlingen toegang 
tot ICT hulpbronnen - zoals een 
computer of internet - hebben 
(Scheerder et al. 2017; Bol et 
al. 2020). Uit onderzoek naar 
de thuisschoolsituatie tijdens 
de COVID-19 pandemie blijkt 
wel dat kinderen wiens ouders 
meer armoede ervaren minder 
vaak een eigen computer/tablet 
en slaapkamer hebben (Bol 
et al. 2020). Naast materiële 
hulpbronnen kan beleid zich 
richten op de ondersteuning 
bij schoolwerk. Er lijken hierin 
duidelijke sociaal-economische 

verschillen tussen leerlingen te 
bestaan. Kinderen uit rijkere 
gezinnen krijgen meer bijles, 
en maken daarbij gebruik van 
duurdere, individuelere pro-
gramma’s (Elff ers et al. 2019). 
Daarnaast helpen hun ouders 
meer met school, omdat ze be-
ter in staat zijn dit te doen (Bol 
et al. 2020). Armoedebeleid zou 
op dit soort verschillen kunnen 
inspelen. Wat betreft  de verta-
ling van beleid naar de dagelijk-
se praktijk laat onderzoek zien 
dat scholen en professionals 
hetzelfde beleid anders inter-
preteren en uitvoeren (Coburn, 
2004; Everitt , 2012, 2013; 
Golann, 2018; Geven, 2022). De 
beleidsinterpretatie en uitvoe-
ring lijken af te hangen van de 
aansluiting van het beleid bij de 
dagelijkse onderwijspraktijk en 
pedagogiek van de (individue-
le) professional. Verschillen in 
beleidsinterpretatie en uitvoe-
ring zijn waarschijnlijk groter 
wanneer er meer discretionaire 
beleidsruimte is. Hoewel het 
onderzoek niet specifi ek gaat 
over armoedebeleid, suggereert 
het wel dat het hebben van be-
leid niet per defi nitie eff ectief is. 
Beleid kan zelfs anders worden 
geïnterpreteerd en worden uit-
gevoerd dan bedoeld.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Zie vorige opmerking, en 
toevoegingen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het is realistisch om een 
armoede beleid in het school-
plan van scholen te vragen, 
maar de eff ectiviteit ervan 
hangt af van de concrete invul-
ling van het beleid, de dagelijkse 
toepasbaarheid van het beleid 
voor de professionals, en mo-
gelijk ook van de communicatie 
en concreetheid van het beleid. 
Zie andere punten.
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Wat valt op, waar liggen 
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belangrijk in het onderwijs. 
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goed in staat om hun volle po-
tentie te benutt en en te laten 
zien. Bewustwording van de 
ongelijkheid om competenties 
te kúnnen tonen is cruciaal, 
omdat onderwijskansen groten-
deels worden bepaald op basis 
van getoonde competenties. 
Alleen al aan deze bewust-
wording zou armoedebeleid 
in het schoolplan een bijdrage 
kunnen leveren. Het is echter 
wel de vraag in hoeverre (en 
hoe) dit armoedebeleid zijn 
uitweg vindt in de dagelijkse 
praktijk. Onderwijsprofessionals 
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mate waarin ze op de hoogte 
zijn van (school)beleid, (2) hun 
interpretaties van het beleid, en 
(3) (mede daardoor) de beleids-
uitvoering. Ook is het de vraag 
of de verantwoordelijkheid (en 
vrijheid) voor de invulling van 
het beleid bij scholen gelegd 
moet worden. Het zorgt moge-
lijk voor diversiteit (en daardoor 
zelfs ongelijkheid) tussen scho-
len. Om eff ectief te zijn, en ave-
rechtse eff ecten te voorkomen, 
is het van belang dat het beleid 
is gestoeld op onderzoek. Dit is 
mogelijk makkelijker te bewerk-
stelligen als beleid (deels) cen-
traal (op gemeentelijk of lande-
lijk niveau) wordt opgesteld.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Er zijn twee dingen relevant bij 
de eff ectiviteit van armoede-
beleid in het schoolplan: (1) de 
invulling van het beleid, en (2) 
de vertaling van het beleid naar 
de dagelijkse praktijk. Wat be-
treft  het eerste kan men denken 
aan beleid dat zich richt op het 
bieden van materiële zaken, 
zoals een gezond ontbijt op 
school of laptops voor school-
werk. Het is onduidelijk hoeveel 
leerwinst er behaalt zal worden 
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zien dat kinderen die ontbijten 
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we weten niet of de betere 
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men door het ontbijt (Adolphuls 
et al. 2013; Babaeer et al. 2018). 
Er lijken tegenwoordig nauwe-
lijks nog (sociaal-economische) 
verschillen te bestaan in de 
mate waarin leerlingen toegang 
tot ICT hulpbronnen - zoals een 
computer of internet - hebben 
(Scheerder et al. 2017; Bol et 
al. 2020). Uit onderzoek naar 
de thuisschoolsituatie tijdens 
de COVID-19 pandemie blijkt 
wel dat kinderen wiens ouders 
meer armoede ervaren minder 
vaak een eigen computer/tablet 
en slaapkamer hebben (Bol 
et al. 2020). Naast materiële 
hulpbronnen kan beleid zich 
richten op de ondersteuning 
bij schoolwerk. Er lijken hierin 
duidelijke sociaal-economische 

verschillen tussen leerlingen te 
bestaan. Kinderen uit rijkere 
gezinnen krijgen meer bijles, 
en maken daarbij gebruik van 
duurdere, individuelere pro-
gramma’s (Elff ers et al. 2019). 
Daarnaast helpen hun ouders 
meer met school, omdat ze be-
ter in staat zijn dit te doen (Bol 
et al. 2020). Armoedebeleid zou 
op dit soort verschillen kunnen 
inspelen. Wat betreft  de verta-
ling van beleid naar de dagelijk-
se praktijk laat onderzoek zien 
dat scholen en professionals 
hetzelfde beleid anders inter-
preteren en uitvoeren (Coburn, 
2004; Everitt , 2012, 2013; 
Golann, 2018; Geven, 2022). De 
beleidsinterpretatie en uitvoe-
ring lijken af te hangen van de 
aansluiting van het beleid bij de 
dagelijkse onderwijspraktijk en 
pedagogiek van de (individue-
le) professional. Verschillen in 
beleidsinterpretatie en uitvoe-
ring zijn waarschijnlijk groter 
wanneer er meer discretionaire 
beleidsruimte is. Hoewel het 
onderzoek niet specifi ek gaat 
over armoedebeleid, suggereert 
het wel dat het hebben van be-
leid niet per defi nitie eff ectief is. 
Beleid kan zelfs anders worden 
geïnterpreteerd en worden uit-
gevoerd dan bedoeld.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Zie vorige opmerking, en 
toevoegingen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het is realistisch om een 
armoede beleid in het school-
plan van scholen te vragen, 
maar de eff ectiviteit ervan 
hangt af van de concrete invul-
ling van het beleid, de dagelijkse 
toepasbaarheid van het beleid 
voor de professionals, en mo-
gelijk ook van de communicatie 
en concreetheid van het beleid. 
Zie andere punten.
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Org-11Feedback op: Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)Indiener voorstel:

 “ Facetbenadering is gerechtvaardigd. 
Meerdere facetten bestaan. Ond./
zorg/leerplicht/enz. 'dekken alleen alle 
ontwikkelingsperspectieven. Inbedden in 
community of inclusive practice (COIP).

 “ Eens, ik denk echter dat de inzet van 
wijkteams niet vergeten mag worden. Uit 
ervaring weet ik dat een school niet alles in 
zijn eentje kan oplossen. De samenwerking 
met de zorg is cruciaal. 

 “ Armoede beleid? Werkt selffulfilling 
prophecy in de hand. Waarom geen 
ondersteunings- of kansenbeleid? En om 
welk percentage gaat het? Welke integrale 
aanpakken zijn er? 

 “ Mooi idee, ik zou het school beleid 
inbedden in gemeentelijke kaders. Om 
consistentie te bevorderen en verschilllen 
tussen scholen klein te houden. 

 “ Kwaliteitskaart PO + VO in Utrecht - 
Armoedecoalitie.

 “ Format armoedebeleidsplan.



Meer vertrouwen in klachtenregeling
Thema: kansengelijkheid

Org-12 Ingezonden door: 
Landelijke Studentenvakbond

Beschrijf 
de oplossing
Bij het onderzoek van de Inspectie naar 
stagediscriminatie is het belangrijk om 
het lage vertrouwen in de meldprocedu-
res onder studenten mee te nemen en 
aandacht te besteden aan hoe onder-
wijsinstellingen dit vertrouwen omhoog 
kunnen krijgen. Hetzelfde geldt over hoe 
de klachtenprocedures meer bekendheid 
te geven bij studenten. We zouden graag 
zien dat de Inspectie onderzoek doet naar 
stagediscriminatie in het hoger onderwijs. 
Bij de bestrijding van stage discriminatie 
kan het helpen als onderwijsinstellingen 
een interne stappenplan opstellen die ge-
bruikt wordt bij het behandelen van sta-
gediscriminatie klachten, hierbij is degelijk 
en persoonlijke ondersteuning belangrijk. 
Onderwijsinstellingen moeten meer focus 
plaatsen op het voorkomen in plaats van 
genezen van stagediscriminatie - zoals 
door het stimuleren van objectieve wer-
ving en selectie, en transparantie omtrent 
afwijzingen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Meer vertrouwen in en bekendheid over 
de meldprocedures zorgt ervoor dat 
studenten sneller een melding durven te 
maken van stagediscriminatie en sociale 
onveiligheid. Hierdoor kunnen studenten 
sneller en beter geholpen worden door 
de onderwijsinstelling. Onderzoek naar 
stagediscriminatie in het hoger onderwijs 
brengt deze problematiek in beeld en 
zorgt voor de gelegenheid om passende 
oplossingen te vinden die gericht zijn op 
het hoger onderwijs. De interne stap-
penplan bij het behandelen van klachten 
komt studenten ook ten goede, doordat 
de instelling hierdoor degelijk ondersteu-
ning kan bieden aan de student en gericht 
kan werken aan een oplossing.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
We hebben hierbij onderwijsinstellingen 
en de Inspectie nodig. Wij kunnen zelf ons 
Actieplan Sociaal Veiligheid aanbieden. 
Ook zullen wij binnenkort een Toolkit 
Stagediscriminatie uitbrengen die onder-
wijsinstellingen van concrete handvatt en 
voorziet om stagediscriminatie te bestrij-
den en te voorkomen.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Op het moment geen voorbeeld.

�     �             �                   �             
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Org-12 Ingezonden door: 
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Beschrijf 
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maken van stagediscriminatie en sociale 
onveiligheid. Hierdoor kunnen studenten 
sneller en beter geholpen worden door 
de onderwijsinstelling. Onderzoek naar 
stagediscriminatie in het hoger onderwijs 
brengt deze problematiek in beeld en 
zorgt voor de gelegenheid om passende 
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het hoger onderwijs. De interne stap-
penplan bij het behandelen van klachten 
komt studenten ook ten goede, doordat 
de instelling hierdoor degelijk ondersteu-
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Klachtenregelingen in het ho
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-12 Indiener 
voorstel Landelijke Studentenvakbond

Wetenschappelijke refl ectie door: Martine Pol,  Inspectie van het Onderwijs

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Als onderdeel van het bredere 
onderzoek naar de sociale vei-
ligheid in het hoger onderwijs 
heeft  de Inspectie van het 
Onderwijs in 2021 onderzoek 
gedaan naar de ervaringen van 
studenten in het bekostigd 
 hoger onderwijs met de klach-
tenprocedure van hun oplei-
ding. De uitkomsten daarvan 
zijn gerapporteerd in een fact-
sheet dat is terug te vinden op 
de website van de inspectie: ht-
tps://www.onderwijsinspectie.
nl/actueel/nieuws/2022/03/30/
klachten procedures-hoger-
onderwijs-lijken-onbekend-en-
worden-beperkt-vertrouwd 

Om diverse redenen moeten de 
cijfers met de nodige voorzich-
tigheid worden geïnterpreteerd: 
de respons was iets aan de lage 
kant en ook is de enquête afge-
nomen in een periode waarin 
coronamaatregelen golden. 
Dat kan van invloed geweest 
zijn op de antwoorden die zijn 
gegeven.

Desondanks wijzen de cijfers 
erop dat klachtenprocedures 
weinig bekend zijn bij studenten 
en dat zij daar maar beperkt 
vertrouwen in hebben. De in-
spectie vindt een goed functio-
nerende klachtenprocedure van 
groot belang voor studenten. 
Daarnaast is een goed functio-
nerende klachtenprocedure een 
onderdeel van interne checks en 
balances; instellingen krijgen via 
klachten en signalen een beter 
beeld van de onderwijskwaliteit.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Naar aanleiding van de on-
derzoeksresultaten roept de 
inspectie de hogescholen 
en universiteiten op om hun 
klachtenafh andeling te evalu-
eren en te onderzoeken of hun 
studenten weten waar ze met 
hun klachten terecht kunnen. 
De Vereniging Universiteiten 
van Nederland (UNL) en de 
Vereniging Hogescholen (VH) 
zouden hierbij een coördineren-
de rol kunnen spelen.

In mei 2022 voert de inspectie 
een vervolgonderzoek uit; dan 
wordt opnieuw een vragen-
lijst uitgezet met verdiepende 
vragen over procedures rond 
klachten en meldingen. Deze 
keer ook onder studenten van 
niet-bekostigde instellingen in 
het hoger onderwijs. In de vol-
gende Staat van het Onderwijs 
(2023) wordt over dit onderzoek 
gerapporteerd.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Er is weinig zicht op de mate 
waarin stagediscriminatie in 
het hoger onderwijs voorkomt. 
Daarom zal de inspectie stu-
denten in de vragenlijst van 
a.s. mei ook vragen naar hun 
ervaringen met de kwaliteit van 
de stagebegeleiding en met sta-
gediscriminatie. Afh ankelijk van 
de resultaten uit de vragenlijs-
ten overwegen we in het najaar 
rondetafelgesprekken te orga-
niseren met (deskundigen van) 
instellingen en/of studenten om 
de gegevens nader in te kleuren 
en andere perspectieven in 
beeld te krijgen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Geen input.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

De inspectie staat achter de 
oproep van de LSVB aan instel-
lingen om zelf ook de eigen pro-
cedures door te lichten en waar 
mogelijk te verbeteren.
Contactpersoon voor dit onder-
zoek voor studentorganisaties is 
Martine Pol (m.pol@owinsp.nl).



Klachtenregelingen in het ho
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-12 Indiener 
voorstel Landelijke Studentenvakbond

Wetenschappelijke refl ectie door: Martine Pol,  Inspectie van het Onderwijs

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Als onderdeel van het bredere 
onderzoek naar de sociale vei-
ligheid in het hoger onderwijs 
heeft  de Inspectie van het 
Onderwijs in 2021 onderzoek 
gedaan naar de ervaringen van 
studenten in het bekostigd 
 hoger onderwijs met de klach-
tenprocedure van hun oplei-
ding. De uitkomsten daarvan 
zijn gerapporteerd in een fact-
sheet dat is terug te vinden op 
de website van de inspectie: ht-
tps://www.onderwijsinspectie.
nl/actueel/nieuws/2022/03/30/
klachten procedures-hoger-
onderwijs-lijken-onbekend-en-
worden-beperkt-vertrouwd 

Om diverse redenen moeten de 
cijfers met de nodige voorzich-
tigheid worden geïnterpreteerd: 
de respons was iets aan de lage 
kant en ook is de enquête afge-
nomen in een periode waarin 
coronamaatregelen golden. 
Dat kan van invloed geweest 
zijn op de antwoorden die zijn 
gegeven.

Desondanks wijzen de cijfers 
erop dat klachtenprocedures 
weinig bekend zijn bij studenten 
en dat zij daar maar beperkt 
vertrouwen in hebben. De in-
spectie vindt een goed functio-
nerende klachtenprocedure van 
groot belang voor studenten. 
Daarnaast is een goed functio-
nerende klachtenprocedure een 
onderdeel van interne checks en 
balances; instellingen krijgen via 
klachten en signalen een beter 
beeld van de onderwijskwaliteit.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Naar aanleiding van de on-
derzoeksresultaten roept de 
inspectie de hogescholen 
en universiteiten op om hun 
klachtenafh andeling te evalu-
eren en te onderzoeken of hun 
studenten weten waar ze met 
hun klachten terecht kunnen. 
De Vereniging Universiteiten 
van Nederland (UNL) en de 
Vereniging Hogescholen (VH) 
zouden hierbij een coördineren-
de rol kunnen spelen.

In mei 2022 voert de inspectie 
een vervolgonderzoek uit; dan 
wordt opnieuw een vragen-
lijst uitgezet met verdiepende 
vragen over procedures rond 
klachten en meldingen. Deze 
keer ook onder studenten van 
niet-bekostigde instellingen in 
het hoger onderwijs. In de vol-
gende Staat van het Onderwijs 
(2023) wordt over dit onderzoek 
gerapporteerd.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Er is weinig zicht op de mate 
waarin stagediscriminatie in 
het hoger onderwijs voorkomt. 
Daarom zal de inspectie stu-
denten in de vragenlijst van 
a.s. mei ook vragen naar hun 
ervaringen met de kwaliteit van 
de stagebegeleiding en met sta-
gediscriminatie. Afh ankelijk van 
de resultaten uit de vragenlijs-
ten overwegen we in het najaar 
rondetafelgesprekken te orga-
niseren met (deskundigen van) 
instellingen en/of studenten om 
de gegevens nader in te kleuren 
en andere perspectieven in 
beeld te krijgen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Geen input.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

De inspectie staat achter de 
oproep van de LSVB aan instel-
lingen om zelf ook de eigen pro-
cedures door te lichten en waar 
mogelijk te verbeteren.
Contactpersoon voor dit onder-
zoek voor studentorganisaties is 
Martine Pol (m.pol@owinsp.nl).

Klachtenregelingen in het ho
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: Org-12 Indiener 
voorstel Landelijke Studentenvakbond

Wetenschappelijke refl ectie door: Sara Geven,  Universiteit van Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Aandacht voor stagediscrimina-
tie in het hoger onderwijs is erg 
belangrijk. Hoewel de aanpak 
van stagediscriminatie zich 
richt op het MBO, lijkt stage-
discriminatie ook een probleem 
te zijn in het hoger onderwijs 
(Andriessen et al. 2020). Het is 
mogelijk een uitdaging om de 
meldprocedures zo in te richten 
dat studenten ook daadwer-
kelijk melding zullen maken. 
Hoewel onderwijsinstellingen 
een rol kunnen spelen in de 
aanpak van stagediscriminatie, 
is overheidsbeleid mogelijk ook 
noodzakelijk om meer objectie-
ve en transparante sollicitatie-
procedures af te dwingen. (zie 
volgende vraag).

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Er is nog weinig onderzoek 
naar stagediscriminatie in het 
hoger onderwijs in Nederland. 
Een paar recente onderzoeken 
benadrukken echter wel de 
urgentie van dit onderwerp 
(Andriessen et al. 2020; Klooster 
et al. 2020). Andriessen et al. 
(2020) suggereren zelfs dat 
universitair studenten meer 
stagediscriminatie ervaren 
dan studenten op het MBO of 
HBO (23 procent onder WO 
studenten en respectievelijk 8 
en 7 procent onder de MBO en 

HBO studenten), al gaat het in 
dit onderzoek wel om kleine 
groepen respondenten. Een 
andere studie onder studenten 
op het HBO laat zien dat de 
kans om meer dan vijf keer te 
moeten solliciteren om aan een 
stageplek te komen aanzienlijk 
hoger is voor studenten met 
niet-Westerse migratie ach-
tergrond dan voor studenten 
zonder migratieachtergrond. Dit 
verschil lijkt maar voor een klein 
deel verklaart te worden door 
verschillen in andere kenmerken 
die relevant kunnen zijn bij het 
vinden van een stageplek, zoals 
iemands vooropleiding, oplei-
dingssector of cijfers (Klooser 
et al. 2020). Hoewel er dus een 
paar onderzoeken bestaan die 
stagediscriminatie in het hoger 
onderwijs in Nederland in kaart 
proberen te brengen, is er nog 
geen experimenteel veldonder-
zoek gedaan. Dit soort onder-
zoek is essentieel om een goed 
beeld te krijgen van de mate 
van stagediscriminatie. Zie voor 
een voorbeeld van dergelijk on-
derzoek Thijssen et al. 2019.

Studenten die discriminatie 
ervaren kunnen hun zoektocht 
naar een stageplaats uiteindelijk 
opgeven en daardoor zelfs uit-
vallen bij hun studie (Andriessen 
et al 2020). Een duidelijke en 
transparante meldprocedure 
waar studenten vertrouwen in 
hebben kan helpen dit tegen 
te gaan. Onderzoek en goede 
meldprocedures kunnen ook 
bijdragen aan de bewustwor-
ding van discriminatie onder 
onderwijsprofessionals, en 
daarbij aan de (ervaren) onder-
steuning vanuit de opleiding. 
Het onderzoek van Klooster et 
al. (2020) suggereert dat onder-
wijsprofessionals in het HBO 

niet altijd goed weten of, en in 
welke mate, er discriminatie 
bestaat, ook omdat opleidingen 
vaak groot zijn. Op dit moment 
lijkt een groot deel van de stu-
denten die discriminatie ervaren 
dit niet te melden (Andriessen 
et al. 2020; Klooster et al. 
2020), onder andere omdat ze 
denken dat de opleiding weinig 
kan betekenen of vrezen voor 
vertraging. Het is mogelijk be-
langrijk dat de meldprocedure, 
en de communicatie hierover, 
zo wordt opgezet dat dit soort 
angsten worden weggenomen.

Onderwijsinstellingen hebben 
mogelijk wel maar beperkte 
invloed op de objectiviteit en 
transparantie van de werving- 
en selectie bij stages. Studenten 
in het hoger onderwijs moeten 
zelf solliciteren naar stage-
plaatsen (Klooster et al. 2020). 
Vooral in het WO zijn er vaak 
geen vaste stageplaatsen vanuit 
de opleiding (Andriessen et al. 
2020). Contact met stageplaat-
sen ontbreekt. Landelijk beleid 
dat objectiviteit en transparan-
tie afdwingt bij organisaties en 
bedrijven is dus mogelijk ook 
nodig om stagediscriminatie 
tegen te gaan. Denk bijvoor-
beeld aan verplichte anonieme 
sollicitatieprocedures bij stages 
en het opsporen van discri-
minerende organisaties door 
de overheid door middel van 
 fi ctieve sollicitaties (Thijssen et 
al. 2019).

3
Waar liggen 
aandachtspunten voor 
deze oplossings richting?

Zie voorgaande vraag.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Dit voorstel is zeker realistisch. 
Het is wel de vraag hoeveel/wat 
onderwijsinstellingen uiteinde-
lijk zelf kunnen doen om trans-
parantere en objectievere solli-
citatieprocedures te bevorderen 
en discriminatie tegen te gaan. 
Discriminatie blijft  voor hen 
mogelijk moeilijk vast te stellen, 
en ze hebben misschien weinig 
middelen om verandering in de 
procedures bij de organisaties 
die stageplekken aanbieden af 
te dwingen.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Zie voorgaande vraag.

Referenties:
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J., van der Torre, A., van den 
Berg, E., Pulles, I., Iedema, 
J., de Voogd-Hamelink, M. 
2020. ‘Ervaren discriminatie 
in Nederland II’. Sociaal en 
Cultureel Planbureau: Den 
Haag. htt ps://www.scp.nl/publi-
caties/publicaties/2020/04/02/
ervaren-discriminatie-in-neder-
land-ii

Klooster, E., Meng, C., Bles, P., 
Monker, D., & Walz, G. (2020). 
(On)gelijke toegang tot stage en 
werk van hbo’ers met een mi-
gratieachtergrond. ROA Rapport 
(No. 004). Maastricht University: 
Research Centre for Education 
and

the Labour Market (ROA).

Thijssen, L., Coenders, M., & 
Lancee, B. (2019). Etnische dis-
criminatie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt: Verschillen 
tussen etnische groepen en de 
rol van beschikbare informa-
tie over sollicitanten. Mens & 
Maatschappij, 94(2), 141-176.
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voorstel Landelijke Studentenvakbond

Wetenschappelijke refl ectie door: Sara Geven,  Universiteit van Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Aandacht voor stagediscrimina-
tie in het hoger onderwijs is erg 
belangrijk. Hoewel de aanpak 
van stagediscriminatie zich 
richt op het MBO, lijkt stage-
discriminatie ook een probleem 
te zijn in het hoger onderwijs 
(Andriessen et al. 2020). Het is 
mogelijk een uitdaging om de 
meldprocedures zo in te richten 
dat studenten ook daadwer-
kelijk melding zullen maken. 
Hoewel onderwijsinstellingen 
een rol kunnen spelen in de 
aanpak van stagediscriminatie, 
is overheidsbeleid mogelijk ook 
noodzakelijk om meer objectie-
ve en transparante sollicitatie-
procedures af te dwingen. (zie 
volgende vraag).

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Er is nog weinig onderzoek 
naar stagediscriminatie in het 
hoger onderwijs in Nederland. 
Een paar recente onderzoeken 
benadrukken echter wel de 
urgentie van dit onderwerp 
(Andriessen et al. 2020; Klooster 
et al. 2020). Andriessen et al. 
(2020) suggereren zelfs dat 
universitair studenten meer 
stagediscriminatie ervaren 
dan studenten op het MBO of 
HBO (23 procent onder WO 
studenten en respectievelijk 8 
en 7 procent onder de MBO en 

HBO studenten), al gaat het in 
dit onderzoek wel om kleine 
groepen respondenten. Een 
andere studie onder studenten 
op het HBO laat zien dat de 
kans om meer dan vijf keer te 
moeten solliciteren om aan een 
stageplek te komen aanzienlijk 
hoger is voor studenten met 
niet-Westerse migratie ach-
tergrond dan voor studenten 
zonder migratieachtergrond. Dit 
verschil lijkt maar voor een klein 
deel verklaart te worden door 
verschillen in andere kenmerken 
die relevant kunnen zijn bij het 
vinden van een stageplek, zoals 
iemands vooropleiding, oplei-
dingssector of cijfers (Klooser 
et al. 2020). Hoewel er dus een 
paar onderzoeken bestaan die 
stagediscriminatie in het hoger 
onderwijs in Nederland in kaart 
proberen te brengen, is er nog 
geen experimenteel veldonder-
zoek gedaan. Dit soort onder-
zoek is essentieel om een goed 
beeld te krijgen van de mate 
van stagediscriminatie. Zie voor 
een voorbeeld van dergelijk on-
derzoek Thijssen et al. 2019.

Studenten die discriminatie 
ervaren kunnen hun zoektocht 
naar een stageplaats uiteindelijk 
opgeven en daardoor zelfs uit-
vallen bij hun studie (Andriessen 
et al 2020). Een duidelijke en 
transparante meldprocedure 
waar studenten vertrouwen in 
hebben kan helpen dit tegen 
te gaan. Onderzoek en goede 
meldprocedures kunnen ook 
bijdragen aan de bewustwor-
ding van discriminatie onder 
onderwijsprofessionals, en 
daarbij aan de (ervaren) onder-
steuning vanuit de opleiding. 
Het onderzoek van Klooster et 
al. (2020) suggereert dat onder-
wijsprofessionals in het HBO 

niet altijd goed weten of, en in 
welke mate, er discriminatie 
bestaat, ook omdat opleidingen 
vaak groot zijn. Op dit moment 
lijkt een groot deel van de stu-
denten die discriminatie ervaren 
dit niet te melden (Andriessen 
et al. 2020; Klooster et al. 
2020), onder andere omdat ze 
denken dat de opleiding weinig 
kan betekenen of vrezen voor 
vertraging. Het is mogelijk be-
langrijk dat de meldprocedure, 
en de communicatie hierover, 
zo wordt opgezet dat dit soort 
angsten worden weggenomen.

Onderwijsinstellingen hebben 
mogelijk wel maar beperkte 
invloed op de objectiviteit en 
transparantie van de werving- 
en selectie bij stages. Studenten 
in het hoger onderwijs moeten 
zelf solliciteren naar stage-
plaatsen (Klooster et al. 2020). 
Vooral in het WO zijn er vaak 
geen vaste stageplaatsen vanuit 
de opleiding (Andriessen et al. 
2020). Contact met stageplaat-
sen ontbreekt. Landelijk beleid 
dat objectiviteit en transparan-
tie afdwingt bij organisaties en 
bedrijven is dus mogelijk ook 
nodig om stagediscriminatie 
tegen te gaan. Denk bijvoor-
beeld aan verplichte anonieme 
sollicitatieprocedures bij stages 
en het opsporen van discri-
minerende organisaties door 
de overheid door middel van 
 fi ctieve sollicitaties (Thijssen et 
al. 2019).

3
Waar liggen 
aandachtspunten voor 
deze oplossings richting?

Zie voorgaande vraag.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Dit voorstel is zeker realistisch. 
Het is wel de vraag hoeveel/wat 
onderwijsinstellingen uiteinde-
lijk zelf kunnen doen om trans-
parantere en objectievere solli-
citatieprocedures te bevorderen 
en discriminatie tegen te gaan. 
Discriminatie blijft  voor hen 
mogelijk moeilijk vast te stellen, 
en ze hebben misschien weinig 
middelen om verandering in de 
procedures bij de organisaties 
die stageplekken aanbieden af 
te dwingen.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Zie voorgaande vraag.
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J., van der Torre, A., van den 
Berg, E., Pulles, I., Iedema, 
J., de Voogd-Hamelink, M. 
2020. ‘Ervaren discriminatie 
in Nederland II’. Sociaal en 
Cultureel Planbureau: Den 
Haag. htt ps://www.scp.nl/publi-
caties/publicaties/2020/04/02/
ervaren-discriminatie-in-neder-
land-ii
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Monker, D., & Walz, G. (2020). 
(On)gelijke toegang tot stage en 
werk van hbo’ers met een mi-
gratieachtergrond. ROA Rapport 
(No. 004). Maastricht University: 
Research Centre for Education 
and

the Labour Market (ROA).

Thijssen, L., Coenders, M., & 
Lancee, B. (2019). Etnische dis-
criminatie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt: Verschillen 
tussen etnische groepen en de 
rol van beschikbare informa-
tie over sollicitanten. Mens & 
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Klachtenregelingen in het ho
Thema: kansengelijkheid

Org-12Feedback op: Landelijke StudentenvakbondIndiener voorstel:

 “ Punt stagediscriminatie is helder. Over 
de klachten procedure in het algemeen: 
hoe kunnen instellingen het vertrouwen 
van studenten daarin vergroten? Waarom 
voelen zij zich niet gehoord/gesteund? Waar 
is men bang voor bij indienen klacht?

 “ Goed initiatief om hier onderzoek naar 

te doen om te bepalen wat de knelpunten 

zijn!

 “ Breng focus aan in je voorstel. 
Klachtenregeling en vertrouwen naast 
stage discriminatie. 

 “ Oplossing: anonieme meldprocedure 
om stage discriminatie tegen te gaan.



Onderwijs maximaal inclusief inrichten
Thema: kansengelijkheid

Org-13 Ingezonden door: Kentalis

Beschrijf 
de oplossing
1.  De huidige systematiek van apart ge-

situeerde instellingen voor gespeciali-
seerd onderwijs kan er toe leiden dat 
kinderen van jongs af aan het gevoel 
hebben ‘er niet bij te horen’. Door het 
etiket ‘speciaal onderwijs’ voelen ze 
zich gestigmatiseerd. Gestigmatiseerde 
kinderen hebben het in de maatschap-
pij een stuk lastiger waardoor ze min-
der kansen hebben.

2.  Daarbij is met name in het vo het aan-
bod voor leerlingen in het vso een stuk 
beperkter; omdat vso scholen kleiner 
zijn kunnen zijn minder vmbo-pro-
fi elen aanbieden. Door te sturen op 
maximaal inclusief onderwijs ontstaan 
voor leerlingen met specifi eke onder-
steuningsbehoeft en meer opleidings-
mogelijkheden en daardoor ook meer 
gelijkheid in kansen. 

3.  Door leerlingen met specifi eke on-
dersteuningsbehoeft e gescheiden 
onderwijs aan te bieden ontneem je 
leerlingen de kans om op te groeien 
met leeft ijdgenoten zonder beperkin-
gen. Hierdoor beperk je deze groep 
in hun ontwikkeling, immers, ze leren 
alleen van leeft ijdgenoten met dezelf-
de problematiek. Vanuit internationaal 
onderzoek is bekend dat inclusief 
onderwijs leidt tot een betere sociaal 
emotionele ontwikkeling en daarnaast 
dat impliciet leren versterkt wordt. Dat 
geldt voor zowel leerlingen met een 
ondersteuningsbehoeft e als reguliere 
leerlingen.

4.  Door kinderen met specifi eke onder-
wijsbehoeft es te situeren apart van 
reguliere leerlingen, leren de reguliere 
leerlingen niet dat er in de maatschap-
pij ook mensen zijn met specifi eke 
ondersteuning. Ze komen er niet mee 
in aanraking en kunnen ze dus ook niet 
kennen. Uiteindelijk willen we komen 
tot een maatschappij waarin iedereen 

kan participeren, ongeacht beperkin-
gen, niveau of achtergrond. Het is be-
langrijk om van jongs af aan hiermee 
te beginnen zodat het normaal wordt 
als iemand een beperking heeft  en ie-
dereen de kans krijgt om mee te doen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Bovenstaand betekent niet per se dat 
gespecialiseerd onderwijs geen goed on-
derwijs is. Sterker nog, de expertise is on-
misbaar om de leerlingen goed onderwijs 
aan te kunnen bieden. Maar de manier 
waarop het nu is ingericht zou anders 
moeten. Mijn voorstel zou zijn dat alle 
scholen voor gespecialiseerd onderwijs 
hun onderwijs inrichten binnen de muren 
van een reguliere school en het uitgangs-
punt is dat deze leerlingen in een reguliere 
klas zitt en en daar de ondersteuning 
krijgen die nodig is van gespecialiseerde 
leerkrachten en onderwijsondersteuners 
uit het gespecialiseerd onderwijs In veel 
landen is dit werkelijkheid. Denk bijvoor-
beeld aan Canada, Noorwegen, Zweden 
of Finland.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Ik ben er al mee begonnen op diverse 
plaatsen in Nederland werkt Kentalis aan 
inclusiever onderwijs. Steeds met succes. 
Overheidsbeleid zou hierin meer sturend 
ingericht moeten worden. De keuze om 
geen inclusief onderwijs aan te bieden zou 
m.i. niet meer gemaakt mogen worden.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Jazeker, Op diverse plaatsen. Een goed 
voorbeeld is Kentalis Compas College in 
Oss waarbij vso-onderwijs volledig geïn-
tegreerd is binnen het regulier onderwijs.

�     

�             
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Onderwijs maximaal inclusief inrichten
Thema: kansengelijkheid

Org-13Reflectie op: KentalisIndiener voorstel:

Onderwijs maximaal inclusief inrichten
Thema: kansengelijkheid

Org-13 Ingezonden door: Kentalis

Beschrijf 
de oplossing
1.  De huidige systematiek van apart ge-

situeerde instellingen voor gespeciali-
seerd onderwijs kan er toe leiden dat 
kinderen van jongs af aan het gevoel 
hebben ‘er niet bij te horen’. Door het 
etiket ‘speciaal onderwijs’ voelen ze 
zich gestigmatiseerd. Gestigmatiseerde 
kinderen hebben het in de maatschap-
pij een stuk lastiger waardoor ze min-
der kansen hebben.

2.  Daarbij is met name in het vo het aan-
bod voor leerlingen in het vso een stuk 
beperkter; omdat vso scholen kleiner 
zijn kunnen zijn minder vmbo-pro-
fi elen aanbieden. Door te sturen op 
maximaal inclusief onderwijs ontstaan 
voor leerlingen met specifi eke onder-
steuningsbehoeft en meer opleidings-
mogelijkheden en daardoor ook meer 
gelijkheid in kansen. 

3.  Door leerlingen met specifi eke on-
dersteuningsbehoeft e gescheiden 
onderwijs aan te bieden ontneem je 
leerlingen de kans om op te groeien 
met leeft ijdgenoten zonder beperkin-
gen. Hierdoor beperk je deze groep 
in hun ontwikkeling, immers, ze leren 
alleen van leeft ijdgenoten met dezelf-
de problematiek. Vanuit internationaal 
onderzoek is bekend dat inclusief 
onderwijs leidt tot een betere sociaal 
emotionele ontwikkeling en daarnaast 
dat impliciet leren versterkt wordt. Dat 
geldt voor zowel leerlingen met een 
ondersteuningsbehoeft e als reguliere 
leerlingen.

4.  Door kinderen met specifi eke onder-
wijsbehoeft es te situeren apart van 
reguliere leerlingen, leren de reguliere 
leerlingen niet dat er in de maatschap-
pij ook mensen zijn met specifi eke 
ondersteuning. Ze komen er niet mee 
in aanraking en kunnen ze dus ook niet 
kennen. Uiteindelijk willen we komen 
tot een maatschappij waarin iedereen 

kan participeren, ongeacht beperkin-
gen, niveau of achtergrond. Het is be-
langrijk om van jongs af aan hiermee 
te beginnen zodat het normaal wordt 
als iemand een beperking heeft  en ie-
dereen de kans krijgt om mee te doen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Bovenstaand betekent niet per se dat 
gespecialiseerd onderwijs geen goed on-
derwijs is. Sterker nog, de expertise is on-
misbaar om de leerlingen goed onderwijs 
aan te kunnen bieden. Maar de manier 
waarop het nu is ingericht zou anders 
moeten. Mijn voorstel zou zijn dat alle 
scholen voor gespecialiseerd onderwijs 
hun onderwijs inrichten binnen de muren 
van een reguliere school en het uitgangs-
punt is dat deze leerlingen in een reguliere 
klas zitt en en daar de ondersteuning 
krijgen die nodig is van gespecialiseerde 
leerkrachten en onderwijsondersteuners 
uit het gespecialiseerd onderwijs In veel 
landen is dit werkelijkheid. Denk bijvoor-
beeld aan Canada, Noorwegen, Zweden 
of Finland.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Ik ben er al mee begonnen op diverse 
plaatsen in Nederland werkt Kentalis aan 
inclusiever onderwijs. Steeds met succes. 
Overheidsbeleid zou hierin meer sturend 
ingericht moeten worden. De keuze om 
geen inclusief onderwijs aan te bieden zou 
m.i. niet meer gemaakt mogen worden.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Jazeker, Op diverse plaatsen. Een goed 
voorbeeld is Kentalis Compas College in 
Oss waarbij vso-onderwijs volledig geïn-
tegreerd is binnen het regulier onderwijs.

�     

�             
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Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Onderwijs maximaal inclusief inrichten
Thema: kansengelijkheid

Org-13Feedback op: KentalisIndiener voorstel:

 “ Helemaal mee eens! Het concept 
weer samen naar school maar dan met de 
benodigde expertise!

 “ Eens! Integratie, maar van VO en 

regulier met behoud van expertise: 

kennisbundeling behouden.

 “ Zelfsturing is ook een basisvaardigheid. 

 “ Doen! De scheiding tussen speciaal en 
regulier is in Nederland veel te groot, met 
allerlei beeldvorming over en weer. Laat zien 
dat het kan.



Rekenen/wiskunde: van reproductie 
naar (door)denken
Thema: basisvaardigheden

PO-1 Ingezonden door: IPABO

Beschrijf 
de oplossing
Bij rekenen-wiskunde halen gelukkig veel 
leerlingen in het Nederlandse basisonder-
wijs het 1F-niveau; te weinig leerlingen 
halen echter het 1S-niveau en nog minder 
leerlingen het hogere, geavanceerde ni-
veau (Meelissen, Hamhuis, & Weijn, 2020; 
Inspectie van het Onderwijs, 2021). Het 
behalen van dit hogere niveau is zeker 
mogelijk, als het reken-wiskundeonder-
wijs zich naast productdoelen juist ook 
richt op onderliggende conceptuele doe-
len (Bruin-Muurling & Keijzer, 2018). Dit 
is met name problematisch, omdat het 
functioneren in de huidige, snel verande-
rende maatschappij niet alleen vraagt om 
reproductie en het correct uitvoeren van 
procedures maar ook om het kennen, her-
kennen en gebruiken van onderliggende 
concepten, met name in het reken-wis-
kundeonderwijs (Keijzer, Schoevers, & 
Veldhuis, in druk). 

De inrichting van het reken-wiskundeon-
derwijs kan rijker worden door het accent 
te verleggen van reproductie naar kinde-
ren aan het denken zett en. Deze accent-
verschuiving helpt met name leerlingen 
die buiten school minder cognitief uit-
gedaagd worden. De accentverschuiving 
kan gerealiseerd worden door met leraren 
op een onderzoekende manier manieren 
verkennen hoe kinderen in de reken-wis-
kundeles aan het denken kunnen worden 
gezet. Dit sluit aan bij hoe besturen vaak 
werken aan onderwijsverbetering.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door de focus in het reken-wiskunde-
onderwijs te verleggen naar conceptuele 
doelen, wordt recht gedaan aan het leer-
potentieel van leerlingen. De leerlingen 
van deelnemende leraren merken in hun 
reken-wiskundeonderwijs direct een ver-
andering, omdat de leraar voortbouwend 
op wetenschappelijke inzichten de boven 
beschreven accentverschuiving realiseert. 
Deze strategie van gezamenlijk bouwen 
aan verbetering van het reken-wiskunde-
onderwijs blijft  verder niet beperkt tot 
één netwerk bij een schoolbestuur, maar 
leent zich voor verschillende van dergelij-
ke netwerken, die via een kennisinstelling 
verbonden zijn. Dit maakt niet alleen het 
ontwerp beter, maar maakt ook ontwik-
keling van leraren zichtbaar, waardoor 
het vervolgens mogelijk is de ontwikkelde 
aanpak verder te verspreiden. Op die 
manier profi teren veel leerlingen van 
de gekozen ontwikkelaanpak, omdat zij 
geprikkeld worden om zich te richten 
op het 1S-niveau als dat past bij hun 
mogelijkheden.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Om deze verbetering te realiseren is het 
nodig om enkele van de boven genoem-
de netwerken te realiseren, met leraren 
die daadwerkelijk ontwikkeltijd krijgen. 
Daaraan gekoppeld moeten worden en-
kele onderzoekers die goed thuis zijn in 
de reken-wiskundedidactiek. Het lecto-
raat rekenen-wiskunde van Hogeschool 
IPABO, waar schrijvers van deze tekst 
sleutelrollen vervullen als lector en onder-
zoeker, kan de onderzoekers leveren en 
heeft  verder contacten met het werkveld 
om tot de geschetste opbouw in netwer-
ken te komen.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De gekozen werkwijze is eerder in praktijk 
gebracht in de volgende projecten:

•  het TRaP-project, dat zich richtt e op taal 
in de reken-wiskundeles (Munk, Smit, 
Bakker, & Keijzer, 2015; Keijzer, Smit, 
Bakker, & Munk, 2015; Munk, Keijzer, 
Smit, & Bakker, 2016),

–  het project ‘Rekenen op spel’, dat zich 
richtt e op het stimuleren van reke-
nen-wiskunde in spontaan spel van 
jonge kinderen (Keijzer, Boland, Van 
der Zalm, & Peltenburg, 2020; Keijzer, 
Peltenburg, Van Schaik, Boland, & Van 
der Zalm, 2021).

Voor referenties, zie: htt ps://kennis -
centrum.ipabo.nl/publicatie/?lectoraat=
rekenen-wiskunde
(of scan de QR-code).

�     �             �                   �             



Rekenen/wiskunde: van reproductie 
naar (door)denken
Thema: basisvaardigheden

PO-1Reflectie op: IPABOIndiener voorstel:

Rekenen/wiskunde: van reproductie 
naar (door)denken
Thema: basisvaardigheden

PO-1 Ingezonden door: IPABO

Beschrijf 
de oplossing
Bij rekenen-wiskunde halen gelukkig veel 
leerlingen in het Nederlandse basisonder-
wijs het 1F-niveau; te weinig leerlingen 
halen echter het 1S-niveau en nog minder 
leerlingen het hogere, geavanceerde ni-
veau (Meelissen, Hamhuis, & Weijn, 2020; 
Inspectie van het Onderwijs, 2021). Het 
behalen van dit hogere niveau is zeker 
mogelijk, als het reken-wiskundeonder-
wijs zich naast productdoelen juist ook 
richt op onderliggende conceptuele doe-
len (Bruin-Muurling & Keijzer, 2018). Dit 
is met name problematisch, omdat het 
functioneren in de huidige, snel verande-
rende maatschappij niet alleen vraagt om 
reproductie en het correct uitvoeren van 
procedures maar ook om het kennen, her-
kennen en gebruiken van onderliggende 
concepten, met name in het reken-wis-
kundeonderwijs (Keijzer, Schoevers, & 
Veldhuis, in druk). 

De inrichting van het reken-wiskundeon-
derwijs kan rijker worden door het accent 
te verleggen van reproductie naar kinde-
ren aan het denken zett en. Deze accent-
verschuiving helpt met name leerlingen 
die buiten school minder cognitief uit-
gedaagd worden. De accentverschuiving 
kan gerealiseerd worden door met leraren 
op een onderzoekende manier manieren 
verkennen hoe kinderen in de reken-wis-
kundeles aan het denken kunnen worden 
gezet. Dit sluit aan bij hoe besturen vaak 
werken aan onderwijsverbetering.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door de focus in het reken-wiskunde-
onderwijs te verleggen naar conceptuele 
doelen, wordt recht gedaan aan het leer-
potentieel van leerlingen. De leerlingen 
van deelnemende leraren merken in hun 
reken-wiskundeonderwijs direct een ver-
andering, omdat de leraar voortbouwend 
op wetenschappelijke inzichten de boven 
beschreven accentverschuiving realiseert. 
Deze strategie van gezamenlijk bouwen 
aan verbetering van het reken-wiskunde-
onderwijs blijft  verder niet beperkt tot 
één netwerk bij een schoolbestuur, maar 
leent zich voor verschillende van dergelij-
ke netwerken, die via een kennisinstelling 
verbonden zijn. Dit maakt niet alleen het 
ontwerp beter, maar maakt ook ontwik-
keling van leraren zichtbaar, waardoor 
het vervolgens mogelijk is de ontwikkelde 
aanpak verder te verspreiden. Op die 
manier profi teren veel leerlingen van 
de gekozen ontwikkelaanpak, omdat zij 
geprikkeld worden om zich te richten 
op het 1S-niveau als dat past bij hun 
mogelijkheden.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Om deze verbetering te realiseren is het 
nodig om enkele van de boven genoem-
de netwerken te realiseren, met leraren 
die daadwerkelijk ontwikkeltijd krijgen. 
Daaraan gekoppeld moeten worden en-
kele onderzoekers die goed thuis zijn in 
de reken-wiskundedidactiek. Het lecto-
raat rekenen-wiskunde van Hogeschool 
IPABO, waar schrijvers van deze tekst 
sleutelrollen vervullen als lector en onder-
zoeker, kan de onderzoekers leveren en 
heeft  verder contacten met het werkveld 
om tot de geschetste opbouw in netwer-
ken te komen.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De gekozen werkwijze is eerder in praktijk 
gebracht in de volgende projecten:

•  het TRaP-project, dat zich richtt e op taal 
in de reken-wiskundeles (Munk, Smit, 
Bakker, & Keijzer, 2015; Keijzer, Smit, 
Bakker, & Munk, 2015; Munk, Keijzer, 
Smit, & Bakker, 2016),

–  het project ‘Rekenen op spel’, dat zich 
richtt e op het stimuleren van reke-
nen-wiskunde in spontaan spel van 
jonge kinderen (Keijzer, Boland, Van 
der Zalm, & Peltenburg, 2020; Keijzer, 
Peltenburg, Van Schaik, Boland, & Van 
der Zalm, 2021).

Voor referenties, zie: htt ps://kennis -
centrum.ipabo.nl/publicatie/?lectoraat=
rekenen-wiskunde
(of scan de QR-code).

�     �             �                   �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Rekenen/wiskunde: van reproductie 
naar (door)denken
Thema: basisvaardigheden

PO-1Feedback op: IPABOIndiener voorstel:

 “ Hoe verhouden deze ideeën zich 
tot het aansluiten bij de interesse en 
belevingswereld van de kinderen? Bepalen 
de onderwijzers wat kinderen wanneer leren 
of krijgen kinderen daar zelf zeggenschap 
over?

 “ Hoe ziet de aanpak er precies uit in 
de professionele leergemeenschappen in 
vergelijking tot eerder onderzoek? Hoe is 
de rol van spel bij het leren van rekenen-
wiskunde hierin verwerkt?

 “ Het is belangrijk om aan basis-
vaardigheden te werken en daarbij 
niet de bovenkant van de verdeling te 
vergeten; zoals zo vaak gebeurt. Juist ook 
de sterkere rekenaars moeten inderdaad 
bevraagd en uitgedaagd worden. De 
voorbeelden van aanpakken [verrijken/
aanpassen methodevraag; wiskunde in 
nieuwsberichten gebruiken; een andere 
vraag stellen dan ‘wat is het antwoord’] 
spreken zeer tot de verbeelding, ook om bij 
andere vakken in het voortgezet onderwijs 
in te zetten.

 “ Wat een mooie kansrijke aanpak.  “ Wat een interessante poster, met 
heldere doelstellingen voor de aanpak en 
verbinding tussen lectoraat en praktijk.



Ontwikkelkansen in de verbindingsgroep
Thema: kansengelijkheid

PO-2 Ingezonden door: SWV Utrecht PO

Beschrijf 
de oplossing
De zgn verbindingsgroep is er voor kin-
deren die zich niet conform hun kalen-
derleeft ijd ontwikkelen, maar zich op een 
aantal ontwikkelingsgebieden aantoon-
baar jonger ontwikkelen. Ze voldoen niet 
aan de schoolse voorwaarden door on-
derstimulatie. De ontwikkelkansen liggen 
wel in de lijn van de verwachtingen van 
de basisschool. De kinderen ontvangen 
maximaal 1 schooljaar het aanbod van de 
verbindingsgroep. Op vaste momenten 
wordt beoordeeld of de overstap naar een 
reguliere kleuterklas kunnen maken.

In de verbindingsgroep is plaats voor 
maximaal 16 kinderen die instromen tus-
sen 4 en 5 jaar oud. Een leerkracht en een 
HBO geschoolde pedagogisch medewer-
ker werken samen in de groep. 

Doelstellingen:
•  Jonge kinderen een succesvolle start 

van hun schoolloopbaan bieden in een 
verbindingsgroep waar professionals 
door hun handelen en aanbod een 
passend antwoord geven op de gestel-
de ontwikkelingsvragen.

•  Ouders betrekken door de verant-
woordelijkheid voor een succesvolle 
start te delen en hen te betrekken bij 
de werkwijze.

•  De expertise van de medewerkers in 
alle jonge-kind groepen van de school 
en het peutercentrum versterken en 
verrijken.

•  De doorstroom van kinderen naar 
het speciaal (basis) onderwijs 
verminderen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
De kinderen die in de verbindingsgroep 
worden geplaatst hebben allemaal po-
tentie voor een gezonde ontwikkeling 
maar zijn nog nét niet in staat om aan de 
schoolse voorwaarden te voldoen. Zij ver-
dienen steun waardoor ze zich in het eer-
ste jaar van hun schoolloopbaan positief 
ontwikkelen. Binnen het huidige systeem 
wordt er soms als aanbod of oplossing 
gekozen voor verlenging voorschool of 
een verwijzing s(b)o. Hiermee wordt nog 
niet voldoende aangesloten bij de onder-
wijsontwikkeling van het kind aangezien 
een reguliere schoolcarrière haalbaar lijkt, 
alleen nog niet op dat moment. Door 
maximaal een jaar gebruik te maken van 
de verbindingsgroep krijgt het kind een 
gelijkwaardige kans op een reguliere 
schoolloopbaan. Hiermee versterken we 
de doorgaande lijn van het jonge kind.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Niet van toepassing. De verbindingsgroe-
pen draaien al. Een wetenschappelijke 
onderbouwing zou wel helpend zijn.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Op dit moment zijn er twee verbindings-
groepen in Utrecht en wordt er een derde 
opgezet. Een van de drie verbindingsgroe-
pen is opgezet in een nauwe samenwer-
king met Auris om extra tegemoet te ko-
men aan de taalontwikkelingsachterstand 
van de leerlingen.

�     �             �                   �             



Ontwikkelkansen in de verbindingsgroep
Thema: kansengelijkheid

PO-2Reflectie op: SWV Utrecht POIndiener voorstel:

Ontwikkelkansen in de verbindingsgroep
Thema: kansengelijkheid

PO-2 Ingezonden door: SWV Utrecht PO

Beschrijf 
de oplossing
De zgn verbindingsgroep is er voor kin-
deren die zich niet conform hun kalen-
derleeft ijd ontwikkelen, maar zich op een 
aantal ontwikkelingsgebieden aantoon-
baar jonger ontwikkelen. Ze voldoen niet 
aan de schoolse voorwaarden door on-
derstimulatie. De ontwikkelkansen liggen 
wel in de lijn van de verwachtingen van 
de basisschool. De kinderen ontvangen 
maximaal 1 schooljaar het aanbod van de 
verbindingsgroep. Op vaste momenten 
wordt beoordeeld of de overstap naar een 
reguliere kleuterklas kunnen maken.

In de verbindingsgroep is plaats voor 
maximaal 16 kinderen die instromen tus-
sen 4 en 5 jaar oud. Een leerkracht en een 
HBO geschoolde pedagogisch medewer-
ker werken samen in de groep. 

Doelstellingen:
•  Jonge kinderen een succesvolle start 

van hun schoolloopbaan bieden in een 
verbindingsgroep waar professionals 
door hun handelen en aanbod een 
passend antwoord geven op de gestel-
de ontwikkelingsvragen.

•  Ouders betrekken door de verant-
woordelijkheid voor een succesvolle 
start te delen en hen te betrekken bij 
de werkwijze.

•  De expertise van de medewerkers in 
alle jonge-kind groepen van de school 
en het peutercentrum versterken en 
verrijken.

•  De doorstroom van kinderen naar 
het speciaal (basis) onderwijs 
verminderen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
De kinderen die in de verbindingsgroep 
worden geplaatst hebben allemaal po-
tentie voor een gezonde ontwikkeling 
maar zijn nog nét niet in staat om aan de 
schoolse voorwaarden te voldoen. Zij ver-
dienen steun waardoor ze zich in het eer-
ste jaar van hun schoolloopbaan positief 
ontwikkelen. Binnen het huidige systeem 
wordt er soms als aanbod of oplossing 
gekozen voor verlenging voorschool of 
een verwijzing s(b)o. Hiermee wordt nog 
niet voldoende aangesloten bij de onder-
wijsontwikkeling van het kind aangezien 
een reguliere schoolcarrière haalbaar lijkt, 
alleen nog niet op dat moment. Door 
maximaal een jaar gebruik te maken van 
de verbindingsgroep krijgt het kind een 
gelijkwaardige kans op een reguliere 
schoolloopbaan. Hiermee versterken we 
de doorgaande lijn van het jonge kind.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Niet van toepassing. De verbindingsgroe-
pen draaien al. Een wetenschappelijke 
onderbouwing zou wel helpend zijn.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Op dit moment zijn er twee verbindings-
groepen in Utrecht en wordt er een derde 
opgezet. Een van de drie verbindingsgroe-
pen is opgezet in een nauwe samenwer-
king met Auris om extra tegemoet te ko-
men aan de taalontwikkelingsachterstand 
van de leerlingen.

�     �             �                   �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Ontwikkelkansen in de verbindingsgroep
Thema: kansengelijkheid

PO-2Feedback op: SWV Utrecht POIndiener voorstel:

Op dit voorstel is tijdens de werkconferentie geen schriftelijke feedback gegeven.



Ouderinitiatief Croostwijk 
(A.S. Talmaschool)
Thema: kansengelijkheid

PO-3 Ingezonden door: Verus

Beschrijf 
de oplossing
Onze vraag was: 
Hoe een school van de wijk te zijn, voor 
alle kinderen en ouders in al hun diversi-
teit, die ook een antwoord is op segrega-
tie en die kansengelijkheid bevordert?
Met de nieuwbouw in onze wijk deed 
nl. een nieuwe groep bewoners haar in-
trede. Hoger opgeleide tweeverdieners 
stroomden in tussen de oorspronkelijke 
bewoners die vaak lager opgeleid waren 
en fi nancieel minder draagkrachtig.

De oplossingsrichting die we gekozen 
hebben:
De mogelijkheid creëren om kinderen uit 
de wijk samen naar dezelfde basisschool 
te laten gaan, vanuit een gezamenlijk ini-
tiatief van school & ouders.
Onze stichting Kind en Onderwijs legde 
in eerste instantie contact met de nieuwe 
ouders in de wijk om te ontdekken wat zij 
precies zochten voor hun kind(eren). 
De nieuwe ouders ontdekten dat de 
Talmaschool eigenlijk heel goed aansloot 
bij wat zij zochten en dat vormde de 
start van een bijzondere ontwikkeling. 
Ouderinitiatief Croostwijk was geboren! 
School en ouders stelden een convenant 
op, waarin de school aangaf wat zij te bie-
den heeft  en ouders hun verbondenheid 
met de school markeerden. Ook werden 
samen doelen geformuleerd.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Het ene kind heeft  een betere startpositie 
dan het andere. Binnen ons onderwijs 
doen we daar veel aan. Maar ook ons 
ouderinitiatief kan bijdragen in dit op-
zicht. Een wijkschool maakt zichtbaar dat 
er grote sociale verschillen zijn en welke 
gevolgen dat heeft . De ouders uit die 
verschillende sociale lagen komen elkaar 
dagelijks tegen en raken zo meer bij elkaar 
betrokken. 
Kinderen vormen daarin de verbindende 
schakel. Ze zijn soms bang voor andere 
kinderen die ze ‘een beetje vreemd’ vin-
den, maar door samen op één school te 
zitt en ontdekken ze dat er eigenlijk niets 
vreemds aan is. Ze spelen thuis bij elkaar 
en zien daar ouders die niet lijken op die 
van hen. Spelenderwijs druppelt de gro-
te bonte wereld het leven van kinderen 
binnen.
Dat er meer dingen mogelijk zijn of kun-
nen, óók als kinderen bezig gaan met 
hun vervolgopleiding of over een beroep 
nadenken, wordt eveneens zichtbaar voor 
hen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
•  Alle ouders van je school; speel in op 

de verschillende behoeft en die leven 
bij ouders; kijk breed en zet het samen 
met ouders op. Heb oog voor nieuwe 
en al langer aanwezige ouders. 

•  Ontmoetingsplekken; ga ook naar 
minder voor de hand liggende plekken 
om ouders te ontmoeten, zoals een 
café of het koffi  ehuis. Vind een manier 
om bijvoorbeeld analfabete ouders te 
betrekken; 

•  Contacten in de wijk; als er sprake is 
van wijkvernieuwing; zoek contact met 
relevante partijen; 

•  Projectontwikkelaars; vraag de pro-
jectontwikkelaar bijvoorbeeld of hij/
zij jouw school in de brochure over de 
wijk wil zett en. 

Wat kan je zelf bieden?
•  Eigenheid; weet wie je wilt zijn als 

school, verloochen je eigenheid niet, 
en kijk hoe je iedereen zich welkom 
kunt laten voelen; 

•  Doorzett ingsvermogen: Weet dat een 
initiatief als dit energie en uithou-
dingsvermogen kost; je moet de rela-
ties blijvend onderhouden, het is nooit 
klaar.’

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Het voorbeeld zijn we zelf als Talmaschool 
en Ouderinitiatief Croostwijk. 

Vanuit de gedachte dat segregatie de 
samen leving versplintert. We hopen op 
onze manier een bijdrage te leveren aan 
het empathisch vermogen van kinde-
ren en hun kennis van de wereld. Voor 
schooljaar 2022-2023 hebben we alweer 
56 nieuwe aanmeldingen met een mooie 
mix van achtergronden en daar zijn we 
ontzett end blij mee. Meer informatie is te 
vinden op: htt ps://croostwijk.nl
(of scan de QR-code).
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Beschrijf 
de oplossing
Onze vraag was: 
Hoe een school van de wijk te zijn, voor 
alle kinderen en ouders in al hun diversi-
teit, die ook een antwoord is op segrega-
tie en die kansengelijkheid bevordert?
Met de nieuwbouw in onze wijk deed 
nl. een nieuwe groep bewoners haar in-
trede. Hoger opgeleide tweeverdieners 
stroomden in tussen de oorspronkelijke 
bewoners die vaak lager opgeleid waren 
en fi nancieel minder draagkrachtig.

De oplossingsrichting die we gekozen 
hebben:
De mogelijkheid creëren om kinderen uit 
de wijk samen naar dezelfde basisschool 
te laten gaan, vanuit een gezamenlijk ini-
tiatief van school & ouders.
Onze stichting Kind en Onderwijs legde 
in eerste instantie contact met de nieuwe 
ouders in de wijk om te ontdekken wat zij 
precies zochten voor hun kind(eren). 
De nieuwe ouders ontdekten dat de 
Talmaschool eigenlijk heel goed aansloot 
bij wat zij zochten en dat vormde de 
start van een bijzondere ontwikkeling. 
Ouderinitiatief Croostwijk was geboren! 
School en ouders stelden een convenant 
op, waarin de school aangaf wat zij te bie-
den heeft  en ouders hun verbondenheid 
met de school markeerden. Ook werden 
samen doelen geformuleerd.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Het ene kind heeft  een betere startpositie 
dan het andere. Binnen ons onderwijs 
doen we daar veel aan. Maar ook ons 
ouderinitiatief kan bijdragen in dit op-
zicht. Een wijkschool maakt zichtbaar dat 
er grote sociale verschillen zijn en welke 
gevolgen dat heeft . De ouders uit die 
verschillende sociale lagen komen elkaar 
dagelijks tegen en raken zo meer bij elkaar 
betrokken. 
Kinderen vormen daarin de verbindende 
schakel. Ze zijn soms bang voor andere 
kinderen die ze ‘een beetje vreemd’ vin-
den, maar door samen op één school te 
zitt en ontdekken ze dat er eigenlijk niets 
vreemds aan is. Ze spelen thuis bij elkaar 
en zien daar ouders die niet lijken op die 
van hen. Spelenderwijs druppelt de gro-
te bonte wereld het leven van kinderen 
binnen.
Dat er meer dingen mogelijk zijn of kun-
nen, óók als kinderen bezig gaan met 
hun vervolgopleiding of over een beroep 
nadenken, wordt eveneens zichtbaar voor 
hen.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
•  Alle ouders van je school; speel in op 

de verschillende behoeft en die leven 
bij ouders; kijk breed en zet het samen 
met ouders op. Heb oog voor nieuwe 
en al langer aanwezige ouders. 

•  Ontmoetingsplekken; ga ook naar 
minder voor de hand liggende plekken 
om ouders te ontmoeten, zoals een 
café of het koffi  ehuis. Vind een manier 
om bijvoorbeeld analfabete ouders te 
betrekken; 

•  Contacten in de wijk; als er sprake is 
van wijkvernieuwing; zoek contact met 
relevante partijen; 

•  Projectontwikkelaars; vraag de pro-
jectontwikkelaar bijvoorbeeld of hij/
zij jouw school in de brochure over de 
wijk wil zett en. 

Wat kan je zelf bieden?
•  Eigenheid; weet wie je wilt zijn als 

school, verloochen je eigenheid niet, 
en kijk hoe je iedereen zich welkom 
kunt laten voelen; 

•  Doorzett ingsvermogen: Weet dat een 
initiatief als dit energie en uithou-
dingsvermogen kost; je moet de rela-
ties blijvend onderhouden, het is nooit 
klaar.’

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Het voorbeeld zijn we zelf als Talmaschool 
en Ouderinitiatief Croostwijk. 

Vanuit de gedachte dat segregatie de 
samen leving versplintert. We hopen op 
onze manier een bijdrage te leveren aan 
het empathisch vermogen van kinde-
ren en hun kennis van de wereld. Voor 
schooljaar 2022-2023 hebben we alweer 
56 nieuwe aanmeldingen met een mooie 
mix van achtergronden en daar zijn we 
ontzett end blij mee. Meer informatie is te 
vinden op: htt ps://croostwijk.nl
(of scan de QR-code).
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Beschrijf 
de oplossing
Ongunstige omgevingsfactoren werken 
al vroeg in op ontwikkelingskansen. 
Ongelijke kansen is een probleem voor 
leerlingen omdat binnen onze samen-
leving hoge eisen aan burgers gesteld 
worden: in gelett erdheid en gecijferdheid 
maar ook in het participeren als burger 
in een digitale en technologische wereld. 
Niet meekomen in deze samenleving 
betekent gemarginaliseerd worden, on-
voldoende kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven. 
Gelijke kansen bieden is een probleem 
voor sommige leerkrachten omdat ze 
onvoldoende urgentie voelen en onvol-
doende bekend zijn met evidence-based 
aanpakken op gebied van taal vanuit hun 
opleiding.
Omdat taal een cruciale rol speelt in het 
leren kunnen leerkrachten proactief hun 
taalaanbod intensiveren vanaf dag 1 in 
het basisonderwijs, juist voor doelgroep-
kinderen. Dat vraagt om degelijke kennis 
van de taalontwikkeling van jonge kinde-
ren, om het stellen van minimumdoelen 
en zorgen dat deze behaald worden. 
Verhoging van de educatieve interac-
tiekwaliteit is een belangrijk onderdeel 
en vergt aandacht in de opleiding en het 
werkveld. Maar bovenal is het nodig dat 
leerkrachten doordrongen zijn van de ur-
gentie van dit vraagstuk.

Een betere taalbeheersing maakt dat 
leerlingen meer van het onderwijs kunnen 
profi teren. Taal is niet alleen een vak maar 
ook een instrument om de wereld beter te 
leren kennen. Een betere taalbeheersing 
van leerlingen helpt de leerkracht om ho-
gere verwachtingen van leerlingen te heb-
ben en vandaaruit een meer uitdagend 
aanbod te bieden. 

Taal is de basis. Recent onderzoek be-
nadrukt dat taalvaardigheid op 4 jarige 

leeft ijd latere taalvaardigheid (op 11 jaar) 
sterk beinvloedt (Eadie et al. 2021). Vroege 
en langdurige taalstimulering moet ook in 
de opleiding en het samen opleiden met 
het werkveld centraal staan. Een school-
brede aanpak van taalstimulering in zwar-
te scholen is succesvol gebleken.’

�             
Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
‘Kansengelijkheid is een probleem voor 
doelgroepkinderen: zij die door ongunsti-
ge omgevingsfactoren onvoldoende tot 
ontwikkeling kunnen komen; maar ook 
voor hun leerkrachten die niet altijd vol-
doende kennis, vaardigheden, gevoel van 
urgentie of tijd hebben om deze kinderen 
voldoende te ondersteunen. 

Bij een onvoldoende intensieve aanpak 
missen doelgroepkinderen ontwikke-
lingskansen en dreigen ze laaggelett erd te 
eindigen. Binnen scholen en bij leerkrach-
ten varieert het gevoel van urgentie ten 
aanzien van doelgroepkinderen en taals-
timulering. Dat betekent in de praktijk dat 
diepere conceptuele kennis, schooltaal 
en kennis van de wereld achterblijven 
en er daardoor beperkingen en belem-
meringen zijn voor succes en een goede 
schoolloopbaan. 

Voor een goed en gediff erentieerd aanbod 
hebben leerkrachten (en opleidingen) meer 
en evidence-informed kennis nodig over 
wat de school en de leerkracht kunnen 
doen tegen onderwijsachterstand. Met 
name op gebied van basisvaardigheden. 
En ook kennis van op welk moment een 
goed onderwijsaanbod cruciaal is (namelijk 
vroeg). Professionalisering moet aansluiten 
bij evidence-based kennis over de wijze 
waarop professionals het beste leren.’

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Er is allereerst behoeft e aan het gevoel 
van urgentie van het probleem van 
ongelijke kansen, zeker in regio’s met 
van oudsher veel kansarme leerlingen 
(Enschede, Almelo). Dat gevoel van 
urgentie moet zowel bij schoolleiders, 
leerkrachten en opleiders aanwezig zijn 
willen zij zich hard maken voor dit on-
derwerp. Daarnaast is er behoeft e aan 
evidence-informed professionaliserings-
trajecten voor leerkrachten op gebied van 
taalstimulering. Ook binnen de opleiding 
tot basisleerkracht moet meer aandacht 
komen voor evidence-informed werken 
en eff ectiviteit, juist bij basiskennis en 
-vaardigheden (Brinckman & Versluys 
2021).

Als lector heb ik een onderzoekslijn 
Gelijke kansen geïnitieerd binnen onze 
Academie. Ik heb bijgedragen aan de 
Leidraad Diff erentiatie voor OAB scholen 
en merk hoezeer een dergelijk product 
voorziet in een behoeft e bij leerkrachten. 
Ik wil als ambassadeur Onderwijskansen 
Overijssel graag een rol spelen in het op 
de kaart zett en van dit probleem en het 
doorverwijzen naar goede professio-
naliseringstrajecten. Bij onze Academie 
Pedagogiek en Onderwijs gaan we een 
associate lector Taaldidactiek aanstellen 
om de opleiding en professionaliserings-
trajecten op het gebied van taal en gelijke 
kansen te versterken.’

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
‘Het Leesverbeterplan van Kees Vernooy 
in Enschede heeft  circa 10 jaar geleden 
een sterk positief (maar helaas tijdelijk) 
eff ect gehad op technische leesvaardig-
heid van de basisschoolleerlingen in de 
regio Enschede. De basisschool Mozaiek 
te Arnhem is een inspirerend voorbeeld 
over hoe een school doelgroepleerlingen 
kan ondersteunen in hun ontwikkeling 
door in te zett en op taal als prioriteit 1.

Zoals uit bovenstaand voorbeeld duidelijk 
wordt is een lange adem nodig om eff ec-
ten te laten beklijven. Dat vraagt dat in de 
opleiding tot basisschoolleerkracht meer 
prioriteit aan dit onderwerp gegeven 
wordt en dat ook schoolleiders en leer-
krachten zich bewust worden van de con-
sequenties van het laaggelett erdheids-
probleem. Een risico is dat veel scholen 
door werkdruk en de nasleep van Corona 
weinig aan professionalisering doen.

Het is nodig dat scholen en leerkrachten 
urgentie voelen ten aanzien van (on)ge-
lijke kansen en wat zij kunnen doen om 
meer gelijke kansen te bieden. Zolang 
dat niet het geval is zullen ze andere 
zaken prioriteren. Het goed informeren 
van scholen, opleidingen en leerkrachten 
over onderwijsachterstand, de gevolgen 
voor leerlingen en de rol van de school is 
daarom stap 1 om scholen in beweging te 
krijgen. 

Referenties:
Brinckman, P., & Versluys, K. (2021). Naar de 
kern: de leerlingen en hun leer-kracht. V.U., 
Departement Onderwijs en Vorming.
Eadie, et al., (2021). Predictors in Infancy for 
Language and Academic Outcomes at 11 Years. 
Pediatrics, 147 (2), e20201712’
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aanbod te bieden. 
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en langdurige taalstimulering moet ook in 
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aanzien van doelgroepkinderen en taals-
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en er daardoor beperkingen en belem-
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en eff ectiviteit, juist bij basiskennis en 
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en merk hoezeer een dergelijk product 
voorziet in een behoeft e bij leerkrachten. 
Ik wil als ambassadeur Onderwijskansen 
Overijssel graag een rol spelen in het op 
de kaart zett en van dit probleem en het 
doorverwijzen naar goede professio-
naliseringstrajecten. Bij onze Academie 
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eff ect gehad op technische leesvaardig-
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kan ondersteunen in hun ontwikkeling 
door in te zett en op taal als prioriteit 1.

Zoals uit bovenstaand voorbeeld duidelijk 
wordt is een lange adem nodig om eff ec-
ten te laten beklijven. Dat vraagt dat in de 
opleiding tot basisschoolleerkracht meer 
prioriteit aan dit onderwerp gegeven 
wordt en dat ook schoolleiders en leer-
krachten zich bewust worden van de con-
sequenties van het laaggelett erdheids-
probleem. Een risico is dat veel scholen 
door werkdruk en de nasleep van Corona 
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Het is nodig dat scholen en leerkrachten 
urgentie voelen ten aanzien van (on)ge-
lijke kansen en wat zij kunnen doen om 
meer gelijke kansen te bieden. Zolang 
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Wetenschappelijke refl ectie door: Carla Haelermans,  Maastricht University

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Focussen op taalverbetering 
voor doelgroepkinderen in de 
jonge jaren van het kind is een 
oplossing die absoluut zou 
kunnen bijdragen aan zowel de 
basisvaardigheden als de onge-
lijkheid die er vanuit de thuis-
situatie ontstaan is in de jaren 
vóór het kind naar school gaat. 
De eerste indruk is dus dat het 
om een hele relevante oplossing 
gaat. Wat wel opvalt is dat het 
een erg vaag omschreven op-
lossing is, waarbij eigenlijk meer 
aandacht wordt besteed aan de 
beschrijving van het probleem 
dan aan de oplossing zelf. Als ik 
het goed begrijp is de oplossing 
om meer taalaanbod te geven 
aan doelgroepkinderen. Maar 
hoe precies, welke interventie 
leerkrachten dan zouden moe-
ten gaan doen, en hoe ze die 
doelgroepkinderen precies zou-
den moeten identifi ceren wordt 
niet heel duidelijk, en dat maakt 
het daarmee weinig concreet. 
Wel wordt terecht aangegeven 
dat een lange adem nodig is, en 
dat het belangrijk is om zowel 
lerarenopleidingen als scholen 
zelf te informeren en mee te 
krijgen in de oplossing.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Het voorstel geeft  terecht al 
aan dat er vrij veel onderzoek 
is dat laat zien hoe belangrijk 
goede taalbeheersing is voor 
latere uitkomsten, en hoe 
belangrijk het is om dit op 
jonge leeft ijd goed te ontwik-
kelen (of anders gezegd, hoe 
schadelijk het is voor zowel 
korte als lange  termijn uitkom-
sten als je op jonge leeft ijd 
al een taalachterstand hebt). 
Belangrijke literatuur hierover 
werd onder andere geschreven 
door James Heckman (htt ps://
heckmanequation.org/resource/
skills-beget-skills).

Zoals hierboven al aangege-
ven is het voorstel niet heel 
duidelijk over wat precies het 
voorstel is om te doen om het 
taalaanbod te intensiveren voor 
doelgroepleerlingen. Echter 
heeft  Education Lab NL een 
aantal heel mooie praktijkkaar-
ten gemaakt, waarin heel veel 
interventies op het gebied van 
taal, waarvan bekend is dat ze 
eff ectief zijn voor jonge kinde-
ren beschreven staan  (htt ps://
education-lab.nl/themes/
covid-19-praktijkkaarten). 

Hier kan veel inspiratie worden 
opgedaan en informatie worden 
opgehaald wat nodig is van be-
paalde interventies een succes 
te maken.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Doelgroep duidelijk defi niëren 
en zorgen dat het voor de lera-
ren die dit moeten gaan doen 
duidelijk en eenduidig is wie 
wel en niet tot de doelgroep 
behoort (beslisregels). Verder 
is er nog erg veel onduidelijk 
over wat precies het voorstel is 
om te gaan doen, waardoor het 
moeilijk is aan te geven welke 
aandachtspunten er exact zijn. 
Het belangrijkste aandachts-
punt op dit moment is om 
concreter te worden. Ik heb 
hier vooral heel veel vragen bij: 
Welke interventies kunnen wor-
den ingezet, wat vraagt dat van 
de leraar, is er dan een (klassen)
assistent nodig voor andere 
kinderen, moeten er materialen 
aangeschaft  worden, welke 
kosten zijn daar al dan niet mee 
gemoeid, vindt het intensive-
ren van het taalaanbod voor 
doelgroepkinderen plaats in 
de klas of elders, tijdens lestijd 
of ervoor/erna, indien tijdens 
lestijd, wat betekent dat voor de 
andere kinderen in de klas, etc.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Op dit moment is het erg moei-
lijk dit te beoordelen, aange-
zien het voorstel mist aan een 
specifi eke oplossing. Eerst zal 
dit voorstel concreter moeten 
worden om goed te beoordelen 
of de voorgestelde interventies/
het voorgestelde aanbod haal-
baar is in uitvoering.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Om de kans van slagen te 
vergroten is het vooral heel 
belangrijk om heel concreet te 
worden in wat er nodig is. De 
wie, wat, waar en hoe vragen 
die ik hierboven al beschreef 
zijn dan relevant. Dat zijn voor-
beelden van vragen die nodig 
zijn beantwoord te hebben (en 
vooral: geregeld te hebben vóór 
de start) om een (grotere) kans 
van slagen te hebben.



Intensiveren taalaanbod voor 
doelgroepkinderen
Thema: kansengelijkheid

PO-4Feedback op: Saxion HogeschoolIndiener voorstel:

Intensiveren taalaanbod voor 
doelgroepkinderen
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: PO-4 Indiener 
voorstel Saxion Hogeschool

Wetenschappelijke refl ectie door: Carla Haelermans,  Maastricht University

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Focussen op taalverbetering 
voor doelgroepkinderen in de 
jonge jaren van het kind is een 
oplossing die absoluut zou 
kunnen bijdragen aan zowel de 
basisvaardigheden als de onge-
lijkheid die er vanuit de thuis-
situatie ontstaan is in de jaren 
vóór het kind naar school gaat. 
De eerste indruk is dus dat het 
om een hele relevante oplossing 
gaat. Wat wel opvalt is dat het 
een erg vaag omschreven op-
lossing is, waarbij eigenlijk meer 
aandacht wordt besteed aan de 
beschrijving van het probleem 
dan aan de oplossing zelf. Als ik 
het goed begrijp is de oplossing 
om meer taalaanbod te geven 
aan doelgroepkinderen. Maar 
hoe precies, welke interventie 
leerkrachten dan zouden moe-
ten gaan doen, en hoe ze die 
doelgroepkinderen precies zou-
den moeten identifi ceren wordt 
niet heel duidelijk, en dat maakt 
het daarmee weinig concreet. 
Wel wordt terecht aangegeven 
dat een lange adem nodig is, en 
dat het belangrijk is om zowel 
lerarenopleidingen als scholen 
zelf te informeren en mee te 
krijgen in de oplossing.

2
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taal, waarvan bekend is dat ze 
eff ectief zijn voor jonge kinde-
ren beschreven staan  (htt ps://
education-lab.nl/themes/
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4
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realistisch en haalbaar? 
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voorwaarden?

Op dit moment is het erg moei-
lijk dit te beoordelen, aange-
zien het voorstel mist aan een 
specifi eke oplossing. Eerst zal 
dit voorstel concreter moeten 
worden om goed te beoordelen 
of de voorgestelde interventies/
het voorgestelde aanbod haal-
baar is in uitvoering.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Om de kans van slagen te 
vergroten is het vooral heel 
belangrijk om heel concreet te 
worden in wat er nodig is. De 
wie, wat, waar en hoe vragen 
die ik hierboven al beschreef 
zijn dan relevant. Dat zijn voor-
beelden van vragen die nodig 
zijn beantwoord te hebben (en 
vooral: geregeld te hebben vóór 
de start) om een (grotere) kans 
van slagen te hebben.

Op dit voorstel is tijdens de werkconferentie geen schriftelijke feedback gegeven.



Onderwijs op het ontwikkelingsniveau
Thema: basisvaardigheden

PO-5 Ingezonden door: Werk- en Steungroep 
Kleuteronderwijs (WSK)

Beschrijf 
de oplossing
We volgen en leiden het kind in zijn na-
tuurlijke ontwikkeling, een win-win-situa-
tie voor iedereen (ook belastingbetalers). 

Onderwijs óp het ontwikkelingsniveau 
levert veel op: het kind bouwt zelfver-
trouwen op, leert optimaal in de kortst 
mogelijke tijd en met maximaal plezier én 
de leerkracht heeft  de meeste voldoening 
van zijn werk. 

In de onderbouw ontwikkelt het kind zich 
in psychologische zin stapsgewijs van 
 ‘oudere peuter � kleuter � jong schoolkind’ 
en is het jonge schoolkind in neurologi-
sche en psychologische zin lees- en reken-
rijp. De kleuter is dat niét! 

Voor het vakgebied lezen houdt dit in: 
de kleuter krijgt geen lett ers en leesles 
aangeboden. Omdat een lett er voor een 
klank staat en een vorm heeft  bestaat het 
voorwaardenscheppende onderwijs uit 
het spelen met klanken en vormen. 

Met een eenvoudige toets kan worden 
aangetoond dat een kind leesrijp is. 

Het jonge schoolkind, dat rijpheid toont, 
krijgt leesonderwijs. In ongeveer 40 klok-
uren maakt het zich alle lett ers eigen én 
kan het zinnen en korte verhaaltjes lezen.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Door onderwijs óp en niet boven het 
ontwikkelingsniveau van elk kind te ge-
ven creëert men rust in de klas en wordt 
tijdwinst geboekt omdat extra oefenen en 
remedial teaching niet nodig zijn. 

Ontwikkelingvolgend onderwijs is daar-
door ook goedkoper dan onderwijs dat 
niet-rijpe kinderen tracht te trainen, iets 
wat bovendien schijnresultaten oplevert 
omdat het niet-rijpe kind slechts nadoet: 
gisteren zweten, vandaag weten, morgen 
vergeten… 

Zowel de kleuter (niet leesrijp) als het 
 jonge schoolkind (leesrijp):
•  zijn intrinsiek gemotiveerd; 
•  hoeven niet extrinsiek gemotiveerd te 

worden; 
•  hebben plezier in (voorwaardenschep-

pend) leesonderwijs;
•  ontwikkelen gevoel voor eigenwaarde 

en zelfb ewustzijn en genieten van het 
(zelf ontdekken van) lezen;

•  vergroten hun vaardigheid in klan-
ken en vormen respectievelijk hun 
leesvaardigheid.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wat nodig is:
•  Leerkrachten die de psychologische 

ontwikkeling van het kind (her)kennen. 
•  Directies en besturen die de psycholo-

gische en neurologische ontwikkeling 
erkennen en daarnaar handelen.

•  Pabo’s die deze algemene psychologi-
sche ontwikkeling inclusief de leesont-
wikkeling doceren.

•  Onderwijsinspectie die nagaat of in-
dividuele leerlingen onderwijs óp hun 
ontwikkelingsniveau krijgen en niet 
erbóven.

•  Ministers en topambtenaren die 
dit middels maatregelen en wett en 
faciliteren.

Wat de WSK zelf kan bieden: 
•  Het inschakelen van ervaren kleuter-

leerkrachten die deze kennis vóór 1985 
in een meerjarige opleiding (KLOS) 
onderwezen hebben gekregen of leer-
krachten die deze kennis zich eigen 
hebben gemaakt. 

•  De WSK doceert, inspireert en verbindt 
leerkrachten (meer dan 5.100 leden).

•  Via de WSK-Erkenning (www.
wsk-kleuteronderwijs.nl/wsk-erken-
ning – of scan de QR-code) verwijzen 
naar belangrijke zaken als een reële 
leesmethode, cursussen, lezingen, stu-
diemiddagen, een online community 
over goed kleuteronderwijs en een 
adequaat ontwikkelingsvolg systeem 
voor jonge kinderen. 

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
Onder meer op Het Juniorcollege 
in Gorinchem, De Borne in Tilburg, 
WillemsPoort in Tilburg, Het Nautilus in 
Zuidhorn en andere scholen - onder meer 
in Heerhugowaard, in Heiloo, in Zeeuws-
Vlaanderen en in Nijbroek - wordt de leer-
ling op zijn niveau aangesproken.

�     �             �                   �             
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Onderwijs op het ontwikkelingsniveau
Thema: basisvaardigheden

Wetenschappelijke refl ectie op: PO-5 Indiener 
voorstel Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel gaat over kleuter-
onderwijs op kleuterniveau, 
zonder preparatie op leren lezen 
en rekenen in groep 3. Feitelijk 
betekent dit het terugdraaien 
van de veranderingen inge-
zet met de basisschool, waar 
kleuter onderwijs en lagere 
school werden samengenomen. 
Het gaat ook wat tegen de tijds-
geest in, waar voorscholen zelfs 
peuters moeten helpen klaar-
stomen voor het onderwijs.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

Vroeger beginnen met lett ers, 
het voorbeeld dat gegeven 
wordt in het voorstel, helpt 
leerlingen bij het later leren 
lezen. Eff ecten zijn wel klein, 
d.w.z., er is misschien niet heel 
veel verloren als dit zou worden 
afgeschaft . Tegelijk is er geen 
enkele evidentie voor de centra-
le stelling in het voorstel, dat er 
leerlingen pas op zekere leeft ijd 
“rijp” zijn voor een bepaalde 
inhoud. Piaget, een reus van 
de ontwikkelingspsychologie, 
dacht dat leerlingen pas rijp 
waren voor veel concepten 
op hun 7e. Maar dat bleek te 
komen omdat in zijn tijd, in 
zijn Zwitserland, leerlingen 
op hun 7e naar school gingen. 
Leerlingen leren door school, 
niet door rijpheid.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Een belangrijke reden om op 
jongere leeft ijd al met schoolse 
inhoud te beginnen, is het te-
gengaan van ongelijkheid. Hoe 
leerlingen starten op school 
hangt sterk samen met wat ze 
van huis uit meekrijgen of niet 
mee krijgen. Hier willen we voor 
compenseren. Tegelijk is mis-
schien voorbereiden op lett ers 
niet het belangrijkste, maar eer-
der vocabulaire-ontwikkeling. 
Zorgen dat kleuters veel praten, 
en met veel verschillende woor-
den, zou wel eens betere voor-
bereiding kunnen zijn op groep 
3 dan wat we nu doen.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Het voorstel is iets niet doen, 
dus zeker haalbaar.

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Meer onderzoek is zeker nodig 
om vast te stellen of het, naast 
haalbaar, ook wenselijk is.
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Onderwijs op het ontwikkelingsniveau
Thema: basisvaardigheden

PO-5Feedback op: Werk- en Steungroep KleuteronderwijsIndiener voorstel:

 “ Niet mee eens. Kinderen leren niet 
alleen op school. Niet aanbieden van letters 
belemmert leerlingen die hier interesse in 
hebben én leerlingen die hiervoor meer 
tijd nodig hebben. Wel eens met belang 
van specifieke expertise met betrekking tot 
jonge kinderen. Wij bedoelen dat letters pas 
aangeboden worden als de kinderen er aan 
toe zijn qua ontwikkeling. 

 “ Het voorbeeld suggereert dat alle 
andere scholen leerlingen niet op niveau 
aanspreken. Dat valt denk ik wel mee. 

 “ Niet eens met geen letters, geen leesles. 
–  Wat als de leerling er aan toe is?
–   Geef je zo passend onderwijs? 

Wel eens met opleidings aanbod 
uitbreiden voor leerlingen graag van 3-7 
jaar. 
Als het kind er aan toe is adviseren 
we wel letters want: onderwijs op het 
ontwikkelingsniveau. 



Inclusieve onderwijshuisvesting
Thema: kansengelijkheid

PO-6 Ingezonden door: 
VCO Bunschoten en Verus 

Beschrijf 
de oplossing
De maatschappelijke opdracht voor het 
onderwijs is de implementatie van in-
clusief onderwijs tussen nu en 2035. Zijn 
onze schoolgebouwen hier op berekend? 
Bij het bouwen van scholen wordt vaak 
doorgeborduurd op bestaande concep-
ten. Maar wat we willen is nieuwe wijn in 
nieuwe zakken. Hoe gaan we nieuwbouw 
realiseren vanuit de visie op inclusief 
onderwijs? In Bunschoten-Spakenburg 
heeft  de bouw van een nieuwe school de 
ontwikkeling van inclusief onderwijs een 
boost gegeven. 

De school wil een uitdagende leeromge-
ving bieden. De valkuil is om dit te zoeken 
in een variatie van spullen, kleuren en 
vormen. Inclusief onderwijs vraagt echter 
ook om rust en overzicht. We vermijden 
graag overbodige prikkels waarvan kin-
deren onrustig worden. Vanuit die visie 
moeten we op zoek naar de balans, ook in 
onderwijshuisvesting. 
De school als gebouw moet boven alles 
veilig en geborgen aanvoelen, speels, met 
hoekjes, nissen en ramen op ooghoogte 
van de kinderen. In de massa van de ku-
bieke meters moeten we voor elk kind 
een eigen plekje creëren.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Jarenlang gingen de SBO-leerlingen 
elke ochtend met busjes het dorp uit. In 
Amersfoort vonden zij onderdak. Eind van 
de middag kwamen de busjes terug. Hans 
van Tricht realiseerde met zijn collega- 
bestuurder van een andere lokale school-
vereniging (VVGO) die nieuwbouw. Samen 
kozen zij ervoor om in de duoschool een 
plekje te creëren voor de SBO-leerlingen. 
Doel was/is om de kinderen thuisnabij op 
te vangen. Niet langer meer de stroom 
busjes het dorp uit.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Allereerst de wil om inclusiever onderwijs 
te geven. Vervolgens moet je ouders en 
leraren mee zien te krijgen. De volgende 
stap is om ook de lokale politiek (wethou-
der en gemeenteraad) warm te krijgen 
voor dit plan. Tot slot een goede architect 
die al die ideeën kan vertalen in een werk-
baar ontwerp. In Bunschoten-Spakenburg 
is gekozen voor een lokale aannemer om 
de lokale betrokkenheid zo groot mogelijk 
te maken.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De school is opgeleverd in oktober 2021. 
De schoolteams zijn happy en werken met 
plezier in hun nieuwe school. De kinderen 
komen huppelend binnen. Maar ook zien 
we zaken die we anders hadden kunnen 
doen of meer aandacht hadden moeten 
geven. In het bouwproces kozen we er-
voor om één lokaal in te leveren door het 
op te splitsen in twee ruimtes. Speciaal 
voor de inclusieve leerling kozen we voor 
een snoezelruimte (even tot rust komen) 
en voor een ruimte voor motoriek & be-
weging (je energie eruit gooien). Bij de in-
richting van de school ging alle aandacht 
uit naar de lokalen, de leerpleinen en de 
hal. Maar we ‘vergaten’ die twee ruimtes. 
Dat willen we nu aanpakken. Maar tegelijk 
moeten we tegendruk geven aan leraren 
die de ruimtes zien als welkome aanvul-
ling op de volle lesruimtes.

�     �             �                   �             



Inclusieve onderwijshuisvesting
Thema: kansengelijkheid

PO-6Reflectie op: VCO Bunschoten en VersusIndiener voorstel:

Inclusieve onderwijshuisvesting
Thema: kansengelijkheid

PO-6 Ingezonden door: 
VCO Bunschoten en Verus 

Beschrijf 
de oplossing
De maatschappelijke opdracht voor het 
onderwijs is de implementatie van in-
clusief onderwijs tussen nu en 2035. Zijn 
onze schoolgebouwen hier op berekend? 
Bij het bouwen van scholen wordt vaak 
doorgeborduurd op bestaande concep-
ten. Maar wat we willen is nieuwe wijn in 
nieuwe zakken. Hoe gaan we nieuwbouw 
realiseren vanuit de visie op inclusief 
onderwijs? In Bunschoten-Spakenburg 
heeft  de bouw van een nieuwe school de 
ontwikkeling van inclusief onderwijs een 
boost gegeven. 

De school wil een uitdagende leeromge-
ving bieden. De valkuil is om dit te zoeken 
in een variatie van spullen, kleuren en 
vormen. Inclusief onderwijs vraagt echter 
ook om rust en overzicht. We vermijden 
graag overbodige prikkels waarvan kin-
deren onrustig worden. Vanuit die visie 
moeten we op zoek naar de balans, ook in 
onderwijshuisvesting. 
De school als gebouw moet boven alles 
veilig en geborgen aanvoelen, speels, met 
hoekjes, nissen en ramen op ooghoogte 
van de kinderen. In de massa van de ku-
bieke meters moeten we voor elk kind 
een eigen plekje creëren.

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
Jarenlang gingen de SBO-leerlingen 
elke ochtend met busjes het dorp uit. In 
Amersfoort vonden zij onderdak. Eind van 
de middag kwamen de busjes terug. Hans 
van Tricht realiseerde met zijn collega- 
bestuurder van een andere lokale school-
vereniging (VVGO) die nieuwbouw. Samen 
kozen zij ervoor om in de duoschool een 
plekje te creëren voor de SBO-leerlingen. 
Doel was/is om de kinderen thuisnabij op 
te vangen. Niet langer meer de stroom 
busjes het dorp uit.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Allereerst de wil om inclusiever onderwijs 
te geven. Vervolgens moet je ouders en 
leraren mee zien te krijgen. De volgende 
stap is om ook de lokale politiek (wethou-
der en gemeenteraad) warm te krijgen 
voor dit plan. Tot slot een goede architect 
die al die ideeën kan vertalen in een werk-
baar ontwerp. In Bunschoten-Spakenburg 
is gekozen voor een lokale aannemer om 
de lokale betrokkenheid zo groot mogelijk 
te maken.

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De school is opgeleverd in oktober 2021. 
De schoolteams zijn happy en werken met 
plezier in hun nieuwe school. De kinderen 
komen huppelend binnen. Maar ook zien 
we zaken die we anders hadden kunnen 
doen of meer aandacht hadden moeten 
geven. In het bouwproces kozen we er-
voor om één lokaal in te leveren door het 
op te splitsen in twee ruimtes. Speciaal 
voor de inclusieve leerling kozen we voor 
een snoezelruimte (even tot rust komen) 
en voor een ruimte voor motoriek & be-
weging (je energie eruit gooien). Bij de in-
richting van de school ging alle aandacht 
uit naar de lokalen, de leerpleinen en de 
hal. Maar we ‘vergaten’ die twee ruimtes. 
Dat willen we nu aanpakken. Maar tegelijk 
moeten we tegendruk geven aan leraren 
die de ruimtes zien als welkome aanvul-
ling op de volle lesruimtes.

�     �             �                   �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Inclusieve onderwijshuisvesting
Thema: kansengelijkheid

PO-6Feedback op: VCO Bunschoten en VersusIndiener voorstel:

 “ Wat wil je ons van OCW meegeven?  
Regelgeving:
–  bekosting leerlingen. Met SBO leerlingen 

met havo/vwo-niveau niet als reguliere 
leerlingen, maar SBO.

–  bekostiging bouwbudget verhogen.

 “ Bekostiging blijft achter? Ondanks de 
extra's in de school?  
Tip overheid: stel meer budget beschikbaar 
bij keuze inclusief.

 “ Ook S.O. in de planning?

 “ Zou dit ook in VO kunnen? De inclusieve 
gedachten dat VSO en VO samen zitten. 

 “ Goed idee. V heeft mijn sympathie. Bij 
nieuwe school moet je de kans pakken om 
het gebouw af te stemmen op je concept/
visie.

 “ Beloon inclusief onderwijs met geld 
voor extra ruimte!

 “ Mooi hoor!

 “ Mooi initiatief. Maar inclusief onderwijs 
is meer dan een gebouw. Veerkracht-
vaardigheden.



Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

SO-1 Ingezonden door: LBVSO

�     
Beschrijf 
de oplossing
1. Onderzoeken:
Scheidt voortaan resultaten van het VO en 
VSO in onderzoeken en maak aparte onder-
zoeken aan voor VSO resultaten.

2. Docententekort VSO:
•  Maak het beroep aantrekkelijker
•  Los loonkloof op
•  Betrek docent meer in besluitvorming en 

besteding
•  Maak salarisschaal op scholen openbaar
•  Biedt breed aanbod lessen aan over zorg-

leerling bij docentenopleiding 
•  Laat academisch opgeleiden toe als 

personeel

3. Ook breed aanbod Passend onderwijs bij 
elk vervolgstudie MBO, HBO, Universiteit
Passend onderwijs stopt na middel bare. Er is 
meer kans op baanperspectief wanneer dit 
ook op de vervolgopleiding doorgaat 

4. Passend en maatwerk diploma’s 
VSO-leerling
Om kansen te vergroten op slagen bij 
en ook aangenomen te worden op een 
vervolgopleiding

5. Toename VSO-leerlingen stoppen
Er zal bijgebouwd moeten worden want de 
klassen zijn nu te vol

6. Beter passend staatsexamenprogramma 
en eisenpakket VSO-leerling
Afname en reglementen moeten beter pas-
send zijn en meer naar behoeft e vanwege 
onze beperking

7. Passend Onderwijs fi xen binnen 2 jaar
Deadline zett en op 25 punten verbeteraan-
pak passend onderwijs

8. Kleinere klassen alleen mogelijk met extra 
bouw
Er zal bij ieder VSO school bijgebouwd 
moeten worden om de grote stroom aan te 
kunnen

9. Expertise ‘S’GGZ beter benutt en en laten 
aansluiten in school
Goede afstemming onderwijs en zorg kan 
meer thuiszitt en tegenaan 

10. Apart meldpunt en monitor voor proble-
men rondom OPP en klachten afh andeling 
daaromtrent
•  Veel VSO-scholen niet aangesloten bij 

LKC waardoor leerling en ouder snel zijn 
uitgestreden

•  Extra functie nodig ‘uitvoer OPP’ bij GPO 
waarvoor wet opgerekt moet worden

11. Wachtlijsten terugdringen ‘S’GGZ
Meer integreren in scholen van specialisten 
waardoor het ter plaatse opgelost en aange-
pakt kan worden

12. Meer mogelijk maken voor EMB en 
Hoogbegaafden leerlingen om thuiszitt en te 
voorkomen
•  Hybride onderwijs
•  Extra scholen bijbouwen voor voor en 

tussentijds opvang 

13. Haal macht en beslissing-beleidsvrijheid 
+ bevoegdheid weg bij sectorraden en breng 
het terug naar het OC&W

14. Beter banenperspectief en stage beleid 
VSO-leerling
Maak een netwerkapp en site aan waar be-
drijven zich op kunnen aanmelden en bege-
leiders kunnen bemiddelen

15. Een verplichte stop op onderwijsvernieu-
wingen, onderscheidingsdrift , onderwijscom-
binaties, dure marketing, dure gebouwen en 
het inhuren van onderwijscowboys

16. VSO klas niet groter dan 12 leerlingen

17. Maak individuele meldingen mogelijk bij 
onderwijsinspectie + actie daarop

18. Onderwijsinspectie; betrek de VSO-
leerling bij elk besluit want wij schieten 9 van 
de 10x er niets mee op’

�             
Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
1. Dan alleen komen de echte cijfers en situa-
tie naar boven

2. Spreekt voor zich. 

3. Dan alleen beter kans op slagen en minder 
afh akers. 47% eindigt namelijk al na 2 jaar 
proberen alsnog met een uitkering

4. Wanneer er passend onderwijs wordt 
aangeboden is er ook meer mogelijk met 
passende en maatwerk diploma’s want inzet 
kan dan beter aansluiten

5. Klassen zijn nu te groot waardoor wij 
verzuipen

6. voorbereiding, regels en afname moet 
beter passend en beter afgestemd worden 
op onze behoeft e ene beperking. Alleen zo 
kunnen wij laten zien hoe hoog wij werkelijk 
kunnen springen

7. Dat spreekt voor zich

8. Weer terug naar max 12 leerlingen per klas. 
alles erboven is ten nadele van ons

9. Dat is vooral bij opmaak OPP een must en 
betere bescherming ouder een leerling. Uitval 
en thuiszitt en zal dan terugdrongen worden. 
Grootste problematiek tussen ouder/leerlin-
gen is alles omtrent het OPP

10. Dit mist, mede omdat GPO niet genoeg 
functies heeft , ouder/leerling vaak schaakmat 
staat, merendeel VSO-scholen niet aange-
sloten bij LKC, dreiging VTM en exit school is 
altijd een dag verwijderd van ons

11. Hoe sneller men ingrijpt hoe beter. Dit kan 
erger voorkomen zoals depressie, denken of 
pogingen tot zelfdoding etc

12. Thuiszitt ers en de onzichtbare moeten nu 
gewoon les krijgen. Niemand wordt beter van 
thuiszitt en zonder onderwijs

13. Door macht weg te halen krijgen wij rust 
en zal er minder slechte beslissingen gemaakt 
worden waar wij de dupe van zijn aan de lo-
pende band

14. Spreekt voor zich

15. Wij lijden enorm onder al die drift . Fix 
passend onderwijs en allerlei andere proble-
men zoals de basis eerst. Dat laat men name-
lijk steeds weer liggen

16. Alles boven 12 leerlingen is ten nadele van 
onze ontwikkeling

17. Dat is nu nog steeds niet zo en wel brood-
nodig want er zijn voor ons niet genoeg stati-
ons zie punt 10

18. Dit gebeurt nog te weinig maar wij 
zijn wel de uitvoerende partij. Wij moe-
ten het uiteindelijk ermee gaan doen 
en elke beslissing heeft  invloed op ons 
toekomstperspectief”

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
1. Elke onderwijspartij, sectorraad, OC&W, 
politiek, onderwijsinspectie. Wie maar op-
dracht geeft  tot onderzoeken. Wij bieden zelf 
al continu onze gescheiden en eigen cijfers 
aan

2. Lerarenopleidingen, OC&W, politiek. Zelf 
kunnen wij ervaringen en kennis delen voor 
beste lesprogramma

3. OC&W, CvTE, politiek, SWV. Zelf kunnen wij 
kennis en ervaring delen voor beste opmaak

4. OC&W, CVTE, politiek

5. OC&W, politiek, schoolbesturen

6. CVTE, OCW, onderwijsinspectie en politiek. 
Zelf delen wij al kennis en ervaring doormid-
del van vele rapporten

7. OCW, politiek, SWV, onderwijsinspectie als 
toezichthouder. Zelf delen wij al kennis en 
ervaring doormiddel van vele rapporten

8. OCW en onderwijsinspectie als 
toezichthouder

9. SWV, OCW, GGZ, politick, schoolbesturen. 
Zelf delen wij al kennis en ervaring doormid-
del van vele rapporten

10. GPO, LKC, SWV, Onderwijsconsulenten, 
OCW, onderwijsinspectie. Wij delen onze data 
klachten

11. GGZ, SWV, OCW, schoolbesturen

12. SWV, OCW, schoolbesturen. 

13. OCW

14. Lobbyisten voor werving bedrijven, be-
drijfstak, OCW, scholen, app. Wij delen onze 
kennis en ervaringen

15. OCW en onderwijsinspectie 

16. OCW, SWV, schoolbesturen en 
onderwijsinspectie

17. Onderwijsinspectie

18.  Onderwijsinspectie

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
3. Op sommige vervolgopleidingen is er een 
klein aanbod onderwijsondersteuning maar 
lang niet afdoende. Dit moet breed getrok-
ken worden en gespiegeld aan hoe het nu is 
voor middelbaar onderwijs.

6. CVTE is al bezig met een verbeteraanpak 
met vergezichten maar lang niet alles is nu 
afgebakend, dus uitbreiding is nodig



Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

SO-1 Ingezonden door: LBVSO

�     
Beschrijf 
de oplossing
1. Onderzoeken:
Scheidt voortaan resultaten van het VO en 
VSO in onderzoeken en maak aparte onder-
zoeken aan voor VSO resultaten.

2. Docententekort VSO:
•  Maak het beroep aantrekkelijker
•  Los loonkloof op
•  Betrek docent meer in besluitvorming en 

besteding
•  Maak salarisschaal op scholen openbaar
•  Biedt breed aanbod lessen aan over zorg-

leerling bij docentenopleiding 
•  Laat academisch opgeleiden toe als 

personeel

3. Ook breed aanbod Passend onderwijs bij 
elk vervolgstudie MBO, HBO, Universiteit
Passend onderwijs stopt na middel bare. Er is 
meer kans op baanperspectief wanneer dit 
ook op de vervolgopleiding doorgaat 

4. Passend en maatwerk diploma’s 
VSO-leerling
Om kansen te vergroten op slagen bij 
en ook aangenomen te worden op een 
vervolgopleiding

5. Toename VSO-leerlingen stoppen
Er zal bijgebouwd moeten worden want de 
klassen zijn nu te vol

6. Beter passend staatsexamenprogramma 
en eisenpakket VSO-leerling
Afname en reglementen moeten beter pas-
send zijn en meer naar behoeft e vanwege 
onze beperking

7. Passend Onderwijs fi xen binnen 2 jaar
Deadline zett en op 25 punten verbeteraan-
pak passend onderwijs

8. Kleinere klassen alleen mogelijk met extra 
bouw
Er zal bij ieder VSO school bijgebouwd 
moeten worden om de grote stroom aan te 
kunnen

9. Expertise ‘S’GGZ beter benutt en en laten 
aansluiten in school
Goede afstemming onderwijs en zorg kan 
meer thuiszitt en tegenaan 

10. Apart meldpunt en monitor voor proble-
men rondom OPP en klachten afh andeling 
daaromtrent
•  Veel VSO-scholen niet aangesloten bij 

LKC waardoor leerling en ouder snel zijn 
uitgestreden

•  Extra functie nodig ‘uitvoer OPP’ bij GPO 
waarvoor wet opgerekt moet worden

11. Wachtlijsten terugdringen ‘S’GGZ
Meer integreren in scholen van specialisten 
waardoor het ter plaatse opgelost en aange-
pakt kan worden

12. Meer mogelijk maken voor EMB en 
Hoogbegaafden leerlingen om thuiszitt en te 
voorkomen
•  Hybride onderwijs
•  Extra scholen bijbouwen voor voor en 

tussentijds opvang 

13. Haal macht en beslissing-beleidsvrijheid 
+ bevoegdheid weg bij sectorraden en breng 
het terug naar het OC&W

14. Beter banenperspectief en stage beleid 
VSO-leerling
Maak een netwerkapp en site aan waar be-
drijven zich op kunnen aanmelden en bege-
leiders kunnen bemiddelen

15. Een verplichte stop op onderwijsvernieu-
wingen, onderscheidingsdrift , onderwijscom-
binaties, dure marketing, dure gebouwen en 
het inhuren van onderwijscowboys

16. VSO klas niet groter dan 12 leerlingen

17. Maak individuele meldingen mogelijk bij 
onderwijsinspectie + actie daarop

18. Onderwijsinspectie; betrek de VSO-
leerling bij elk besluit want wij schieten 9 van 
de 10x er niets mee op’

�             
Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
1. Dan alleen komen de echte cijfers en situa-
tie naar boven

2. Spreekt voor zich. 

3. Dan alleen beter kans op slagen en minder 
afh akers. 47% eindigt namelijk al na 2 jaar 
proberen alsnog met een uitkering

4. Wanneer er passend onderwijs wordt 
aangeboden is er ook meer mogelijk met 
passende en maatwerk diploma’s want inzet 
kan dan beter aansluiten

5. Klassen zijn nu te groot waardoor wij 
verzuipen

6. voorbereiding, regels en afname moet 
beter passend en beter afgestemd worden 
op onze behoeft e ene beperking. Alleen zo 
kunnen wij laten zien hoe hoog wij werkelijk 
kunnen springen

7. Dat spreekt voor zich

8. Weer terug naar max 12 leerlingen per klas. 
alles erboven is ten nadele van ons

9. Dat is vooral bij opmaak OPP een must en 
betere bescherming ouder een leerling. Uitval 
en thuiszitt en zal dan terugdrongen worden. 
Grootste problematiek tussen ouder/leerlin-
gen is alles omtrent het OPP

10. Dit mist, mede omdat GPO niet genoeg 
functies heeft , ouder/leerling vaak schaakmat 
staat, merendeel VSO-scholen niet aange-
sloten bij LKC, dreiging VTM en exit school is 
altijd een dag verwijderd van ons

11. Hoe sneller men ingrijpt hoe beter. Dit kan 
erger voorkomen zoals depressie, denken of 
pogingen tot zelfdoding etc

12. Thuiszitt ers en de onzichtbare moeten nu 
gewoon les krijgen. Niemand wordt beter van 
thuiszitt en zonder onderwijs

13. Door macht weg te halen krijgen wij rust 
en zal er minder slechte beslissingen gemaakt 
worden waar wij de dupe van zijn aan de lo-
pende band

14. Spreekt voor zich

15. Wij lijden enorm onder al die drift . Fix 
passend onderwijs en allerlei andere proble-
men zoals de basis eerst. Dat laat men name-
lijk steeds weer liggen

16. Alles boven 12 leerlingen is ten nadele van 
onze ontwikkeling

17. Dat is nu nog steeds niet zo en wel brood-
nodig want er zijn voor ons niet genoeg stati-
ons zie punt 10

18. Dit gebeurt nog te weinig maar wij 
zijn wel de uitvoerende partij. Wij moe-
ten het uiteindelijk ermee gaan doen 
en elke beslissing heeft  invloed op ons 
toekomstperspectief”

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
1. Elke onderwijspartij, sectorraad, OC&W, 
politiek, onderwijsinspectie. Wie maar op-
dracht geeft  tot onderzoeken. Wij bieden zelf 
al continu onze gescheiden en eigen cijfers 
aan

2. Lerarenopleidingen, OC&W, politiek. Zelf 
kunnen wij ervaringen en kennis delen voor 
beste lesprogramma

3. OC&W, CvTE, politiek, SWV. Zelf kunnen wij 
kennis en ervaring delen voor beste opmaak

4. OC&W, CVTE, politiek

5. OC&W, politiek, schoolbesturen

6. CVTE, OCW, onderwijsinspectie en politiek. 
Zelf delen wij al kennis en ervaring doormid-
del van vele rapporten

7. OCW, politiek, SWV, onderwijsinspectie als 
toezichthouder. Zelf delen wij al kennis en 
ervaring doormiddel van vele rapporten

8. OCW en onderwijsinspectie als 
toezichthouder

9. SWV, OCW, GGZ, politick, schoolbesturen. 
Zelf delen wij al kennis en ervaring doormid-
del van vele rapporten

10. GPO, LKC, SWV, Onderwijsconsulenten, 
OCW, onderwijsinspectie. Wij delen onze data 
klachten

11. GGZ, SWV, OCW, schoolbesturen

12. SWV, OCW, schoolbesturen. 

13. OCW

14. Lobbyisten voor werving bedrijven, be-
drijfstak, OCW, scholen, app. Wij delen onze 
kennis en ervaringen

15. OCW en onderwijsinspectie 

16. OCW, SWV, schoolbesturen en 
onderwijsinspectie

17. Onderwijsinspectie

18.  Onderwijsinspectie

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
3. Op sommige vervolgopleidingen is er een 
klein aanbod onderwijsondersteuning maar 
lang niet afdoende. Dit moet breed getrok-
ken worden en gespiegeld aan hoe het nu is 
voor middelbaar onderwijs.

6. CVTE is al bezig met een verbeteraanpak 
met vergezichten maar lang niet alles is nu 
afgebakend, dus uitbreiding is nodig

Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: SO-1 Indiener 
voorstel

LBVSO 
Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel bestaat uit een 
lijst van 18 voorstellen voor 
verbeteringen in het VSO. Wat 
ze verbindt is dat ze gaan over 
de kwaliteit van het VSO, en het 
perspectief dat leerlingen na het 
VSO hebben.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De 18 voorstellen zijn heel kort 
beschreven, maar toch is dui-
delijk dat de voor de meesten 
geen of weinig onderzoek ge-
daan zal zijn. Dit is simpelweg 
omdat het VSO zelden onder-
werp van onderzoek is, en het 
onderzoek dat er is vooral naar 
sociale veiligheid is. Er is meer 
onderzoek naar het VSO nodig 
- en dat is ook de eerste aan-
beveling in het voorstel.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Prioriteren. Zijn er, in de 18, 
twee of drie waar we eerst 
aan kunnen werken? Ik zou de 
eerste, meer onderzoek, zeker 
prioriteren, omdat het een on-
derlegger is voor goed naden-
ken over de andere voorstellen. 
De Staat vh Onderwijs geeft  
aan dat scholen zelf eigenlijk 
weinig zicht hebben op of ze 
hun doelen bereiken en wat 
er met hun leerlingen gebeurt 
na schoolverlaten. Het zijn dit 
soort gaten die eerst moeten 
worden gevuld.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Zie vorig antwoord. 

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Het voorstel bevat een op-
roep om te stoppen met 
vernieuwing. Dat lijkt me con-
traproductief. Het zou beter 
een oproep kunnen zijn: stop 
met vernieuwen zonder te 
evalueren.



Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: SO-1 Indiener 
voorstel

LBVSO 
Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel bestaat uit een 
lijst van 18 voorstellen voor 
verbeteringen in het VSO. Wat 
ze verbindt is dat ze gaan over 
de kwaliteit van het VSO, en het 
perspectief dat leerlingen na het 
VSO hebben.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De 18 voorstellen zijn heel kort 
beschreven, maar toch is dui-
delijk dat de voor de meesten 
geen of weinig onderzoek ge-
daan zal zijn. Dit is simpelweg 
omdat het VSO zelden onder-
werp van onderzoek is, en het 
onderzoek dat er is vooral naar 
sociale veiligheid is. Er is meer 
onderzoek naar het VSO nodig 
- en dat is ook de eerste aan-
beveling in het voorstel.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Prioriteren. Zijn er, in de 18, 
twee of drie waar we eerst 
aan kunnen werken? Ik zou de 
eerste, meer onderzoek, zeker 
prioriteren, omdat het een on-
derlegger is voor goed naden-
ken over de andere voorstellen. 
De Staat vh Onderwijs geeft  
aan dat scholen zelf eigenlijk 
weinig zicht hebben op of ze 
hun doelen bereiken en wat 
er met hun leerlingen gebeurt 
na schoolverlaten. Het zijn dit 
soort gaten die eerst moeten 
worden gevuld.

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Zie vorig antwoord. 

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Het voorstel bevat een op-
roep om te stoppen met 
vernieuwing. Dat lijkt me con-
traproductief. Het zou beter 
een oproep kunnen zijn: stop 
met vernieuwen zonder te 
evalueren.

Verbetering resultaten en perspectief 
VSO-leerlingen 
Thema: kansengelijkheid

SO-1Feedback op: LBVSO 
(Leeringenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs)Indiener voorstel:

 “ Alle mooie ideeën worden gesmoord 
als er geen docenten zijn. Een manier is een 
carrière- loopbaan maken waarbij het loont 
om te scholen (zoals ooit met de akties(n-
mo-euz) 
loonkloof dichten: dan zou basischool net 
zoveel als hoogleraar moeten verdienen. 
–  Wie gaat nog een vak studeren als je met 

PABO hetzelfde salaris krijgt?
–  Maak nieuwe CAO voor MBO en zorg daar 

dat kloof en ongelijkheid in eisen, gelijk 
wordt getrokken.



Verbetering onderwijs aan VSO-
leerlingen
Thema: kansengelijkheid

SO-2 Ingezonden door: LBVSO

�     
Beschrijf 
de oplossing
1. Vlecht alle elementen die maar met burger-
schap te maken heeft  in al bestaande lessen

2. Vlecht alle elementen die maar met ont-
wikkeling en staat psyche te maken heeft  in 
al bestaande lessen

3. Investering in begrijpend lezen en 
laag gelett erden

4. Laat inclusief onderwijs meer een over-
gang zijn van ‘eenmaal gefi xt’ passend 
onder wijs, kleinere klassen, docenten toe-
name en meer expertise

5. Maak ICT lessen aantrekkelijker

6. Biedt naast ICT ook lessen aan over data, 
development, design en scriptwriting/story-
telling voor de digitale wereld

7. Pas schrift elijk lesmateriaal en boeken 
meer aan op behoeft e van VSO-leerling

8. Maak een drieluik in het lesprogramma 
door eerst op begrip en vertalen te zitt en, 
dan op verbanden maken en dan op uitvoe-
ren op behoeft e VSO-leerling

9. Investeer in docenten door hen kwalitatief 
hoger te maken op gebied basisvaardighe-
den VSO-leerling en bied hen hiervoor gratis 
 cursussen aan

10. Ga met het veld en leerlingen om tafel om 
te bekijken welk aanbod het beste zal werken 
voor punt 9

11. Iedere VSO-leerling een school-loopbaan-
coach die ook meegaat naar vervolgopleiding

12. Geef elke docent een klassenassistent die 
individueel met leerlingen kan werken die 
zwakker is

13. Verminder de toetsingen

14. Vlecht de basisvaardigheden in meer 
vakken zodat het vaker wordt herhaald en 
langskomt en laat de leraren daarin meer 
samenwerken en afstemmen

15. Verlaag de werkdruk van de leraren. Zet 
een weekmax op taken

16. Reduceer pretvakken. Basis moet nu eerst 
op orde

17. Bied een achterstandsleerling educatief 
thuishulp aan voor ouder en leerling 

18. Bied een achterstandsleerling extra les-
materialen aan als laptop, internet etc kort-
om een schoolsurvivalpakket.

�             
Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
1. Minder lesaanbod, want door teveel lessen 
versplinterd onze aandacht te veel en ont-
houden wij slechter

2. Zelfde als 1

3. Meer aandacht en tijd om begrijpend lezen 
onder de knie te krijgen. Wij hebben vaak 
 andere begrippen namelijk en lezen het daar-
om ook andere en zett en dat weer verkeerd 
om in uitvoer

4. fi x eerst de 25 punten verbeteraanpak 
passend onderwijs e.d. maar dat verwatert 
nu te veel vanwege alle wilde plannen voor 
inclusief. Leer van je peer

5. Het is nu vaak een koude douche voor 
onze doelgroep en niet aantrekkelijk genoeg. 
Minder basisstof en meer uitvoer maar voor-
al ook meer diversiteit zodat dit beter aan-
sluit en kansen vergroot op arbeidsmarkt

6. Dit is nummer uno onder onze doelgroep. 
meeste gaan die richting op en dan is het 
toch wel heel vreemd dat wij dit nu niet 
krijgen

7. Wij struikelen te vaak op de schrift elijke 
lesstof en uitleg. Hele vertalingen zijn er 
nodig soms eer wij de verbanden kunnen leg-
gen. Dit moet anders aangeboden worden en 
apart aangepast aangeboden worden

8. Veel aandacht eerst op vertaling stof, dan 
pas op verbanden leggen en dan pas weer op 
uitwerking. Er moeten pauzes tussen zitt en. 
Dat maakt dat wij het beter snappen

9. Spreekt voor zich

10. Spreekt voor zich 

11. Deze coach monitort de leerling en zorgt 
ervoor dat hij/zij het juiste pad afl egt. Ook is 
de leerling dan beter beschermt tegen allerlei 
onhebbelijkheden als discussies met school 
over OPP e.d.

12. Spreekt voor zich

13. Toetsen geeft  een te hoge druk. Beste is 
voor ons om dit te reduceren zodat wij adem 
overhouden. Vaak hebben wij al een week 
voordien stress en dat is van invloed op rest 
lesprogramma

14. Minder vakken of weer een workshop. 
Het is allemaal te veel anders

15. Hebben wij einde van de week ook nog 
een fi tt e docent

16. Al die onderwijsvernieuwingen doet ons 
nog een de das om. Vlecht hetgeen wat écht 
nodig is dan in andere vakken zoals punt 1 en 
2 voorstelt

17. Met meer aandacht en middelen naar de 
wortel toe, de thuissituatie. Zodra daar meer 
inzet is kan een leerling vooruitgang boeken

18. Omdat ouders hier nu niet de middelen 
voor hebben is de achterstand al direct een 
feit. Ook hier weer naar de wortel om pro-
bleem aan te pakken.

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
1. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW, 
onderwijsinspectie voor monitoring. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

2. Dito als 1

3. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW, 
lesboeken leveranciers en diens makers en 
onderwijsinspectie voor monitoring. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

4. Schoolbesturen, scholen, SWV, OCW,. po-
litiek en onderwijsinspectie voor monitoring. 
Zelf; kennis en ervaring delen doormiddel 
van rapporten

5. Boekenleveranciers en diens makers, scho-
len en docenten en onderwijsinspectie voor 
monitoring. Zelf; kennis en ervaring delen 
doormiddel van rapporten

6. Zelfde als 5

7. Zelfde als 5 en 6

8. Zelfde als 5, 6 en 7

9. Vermijd onderwijscowboys en put uit de 
scholen zelf wie hierin het beste educatie in 
kan geven om docenten te verrijken met ex-
tra informatie om tye verbeteren

10. Onderwijsinspectie en OCW. Zelf; kennis 
en ervaring delen doormiddel van rapporten

11. Extra mankracht die alleen de taak 
van school-loopbaan-coach uitvoeren. 
En dit is dus iets totaal iets anders als een 
loopbaancoach

12. OCW, SWV, schoolbesturen, scholen. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

13. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW 
en onderwijsinspectie. Zelf; kennis en erva-
ring delen doormiddel van rapporten

14. Schoolbesturen, scholen, docenten, les-
boeken anders opgemaakt of inlegvellen, 
OCW en onderwijsinspectie. Zelf; kennis en 
ervaring delen doormiddel van rapporten

15. Schoolbesturen, OCW en 
onderwijs inspectie.

16. Schoolbesturen, OCW en 
onderwijs inspectie.

17. SWV, gemeente, extra mankracht voor 
thuishulp en OCW. Zelf; kennis en ervaring 
delen doormiddel van rapporten

18. SWV, Gemeente en OCW. Zelf; kennis en 
ervaring delen doormiddel van rapporten’

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?

Helaas niet.



Verbetering onderwijs aan VSO-
leerlingen
Thema: kansengelijkheid

SO-2 Ingezonden door: LBVSO

�     
Beschrijf 
de oplossing
1. Vlecht alle elementen die maar met burger-
schap te maken heeft  in al bestaande lessen

2. Vlecht alle elementen die maar met ont-
wikkeling en staat psyche te maken heeft  in 
al bestaande lessen

3. Investering in begrijpend lezen en 
laag gelett erden

4. Laat inclusief onderwijs meer een over-
gang zijn van ‘eenmaal gefi xt’ passend 
onder wijs, kleinere klassen, docenten toe-
name en meer expertise

5. Maak ICT lessen aantrekkelijker

6. Biedt naast ICT ook lessen aan over data, 
development, design en scriptwriting/story-
telling voor de digitale wereld

7. Pas schrift elijk lesmateriaal en boeken 
meer aan op behoeft e van VSO-leerling

8. Maak een drieluik in het lesprogramma 
door eerst op begrip en vertalen te zitt en, 
dan op verbanden maken en dan op uitvoe-
ren op behoeft e VSO-leerling

9. Investeer in docenten door hen kwalitatief 
hoger te maken op gebied basisvaardighe-
den VSO-leerling en bied hen hiervoor gratis 
 cursussen aan

10. Ga met het veld en leerlingen om tafel om 
te bekijken welk aanbod het beste zal werken 
voor punt 9

11. Iedere VSO-leerling een school-loopbaan-
coach die ook meegaat naar vervolgopleiding

12. Geef elke docent een klassenassistent die 
individueel met leerlingen kan werken die 
zwakker is

13. Verminder de toetsingen

14. Vlecht de basisvaardigheden in meer 
vakken zodat het vaker wordt herhaald en 
langskomt en laat de leraren daarin meer 
samenwerken en afstemmen

15. Verlaag de werkdruk van de leraren. Zet 
een weekmax op taken

16. Reduceer pretvakken. Basis moet nu eerst 
op orde

17. Bied een achterstandsleerling educatief 
thuishulp aan voor ouder en leerling 

18. Bied een achterstandsleerling extra les-
materialen aan als laptop, internet etc kort-
om een schoolsurvivalpakket.

�             
Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
1. Minder lesaanbod, want door teveel lessen 
versplinterd onze aandacht te veel en ont-
houden wij slechter

2. Zelfde als 1

3. Meer aandacht en tijd om begrijpend lezen 
onder de knie te krijgen. Wij hebben vaak 
 andere begrippen namelijk en lezen het daar-
om ook andere en zett en dat weer verkeerd 
om in uitvoer

4. fi x eerst de 25 punten verbeteraanpak 
passend onderwijs e.d. maar dat verwatert 
nu te veel vanwege alle wilde plannen voor 
inclusief. Leer van je peer

5. Het is nu vaak een koude douche voor 
onze doelgroep en niet aantrekkelijk genoeg. 
Minder basisstof en meer uitvoer maar voor-
al ook meer diversiteit zodat dit beter aan-
sluit en kansen vergroot op arbeidsmarkt

6. Dit is nummer uno onder onze doelgroep. 
meeste gaan die richting op en dan is het 
toch wel heel vreemd dat wij dit nu niet 
krijgen

7. Wij struikelen te vaak op de schrift elijke 
lesstof en uitleg. Hele vertalingen zijn er 
nodig soms eer wij de verbanden kunnen leg-
gen. Dit moet anders aangeboden worden en 
apart aangepast aangeboden worden

8. Veel aandacht eerst op vertaling stof, dan 
pas op verbanden leggen en dan pas weer op 
uitwerking. Er moeten pauzes tussen zitt en. 
Dat maakt dat wij het beter snappen

9. Spreekt voor zich

10. Spreekt voor zich 

11. Deze coach monitort de leerling en zorgt 
ervoor dat hij/zij het juiste pad afl egt. Ook is 
de leerling dan beter beschermt tegen allerlei 
onhebbelijkheden als discussies met school 
over OPP e.d.

12. Spreekt voor zich

13. Toetsen geeft  een te hoge druk. Beste is 
voor ons om dit te reduceren zodat wij adem 
overhouden. Vaak hebben wij al een week 
voordien stress en dat is van invloed op rest 
lesprogramma

14. Minder vakken of weer een workshop. 
Het is allemaal te veel anders

15. Hebben wij einde van de week ook nog 
een fi tt e docent

16. Al die onderwijsvernieuwingen doet ons 
nog een de das om. Vlecht hetgeen wat écht 
nodig is dan in andere vakken zoals punt 1 en 
2 voorstelt

17. Met meer aandacht en middelen naar de 
wortel toe, de thuissituatie. Zodra daar meer 
inzet is kan een leerling vooruitgang boeken

18. Omdat ouders hier nu niet de middelen 
voor hebben is de achterstand al direct een 
feit. Ook hier weer naar de wortel om pro-
bleem aan te pakken.

�                   
Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
1. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW, 
onderwijsinspectie voor monitoring. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

2. Dito als 1

3. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW, 
lesboeken leveranciers en diens makers en 
onderwijsinspectie voor monitoring. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

4. Schoolbesturen, scholen, SWV, OCW,. po-
litiek en onderwijsinspectie voor monitoring. 
Zelf; kennis en ervaring delen doormiddel 
van rapporten

5. Boekenleveranciers en diens makers, scho-
len en docenten en onderwijsinspectie voor 
monitoring. Zelf; kennis en ervaring delen 
doormiddel van rapporten

6. Zelfde als 5

7. Zelfde als 5 en 6

8. Zelfde als 5, 6 en 7

9. Vermijd onderwijscowboys en put uit de 
scholen zelf wie hierin het beste educatie in 
kan geven om docenten te verrijken met ex-
tra informatie om tye verbeteren

10. Onderwijsinspectie en OCW. Zelf; kennis 
en ervaring delen doormiddel van rapporten

11. Extra mankracht die alleen de taak 
van school-loopbaan-coach uitvoeren. 
En dit is dus iets totaal iets anders als een 
loopbaancoach

12. OCW, SWV, schoolbesturen, scholen. Zelf; 
kennis en ervaring delen doormiddel van 
rapporten

13. Schoolbesturen, scholen, docenten, OCW 
en onderwijsinspectie. Zelf; kennis en erva-
ring delen doormiddel van rapporten

14. Schoolbesturen, scholen, docenten, les-
boeken anders opgemaakt of inlegvellen, 
OCW en onderwijsinspectie. Zelf; kennis en 
ervaring delen doormiddel van rapporten

15. Schoolbesturen, OCW en 
onderwijs inspectie.

16. Schoolbesturen, OCW en 
onderwijs inspectie.

17. SWV, gemeente, extra mankracht voor 
thuishulp en OCW. Zelf; kennis en ervaring 
delen doormiddel van rapporten

18. SWV, Gemeente en OCW. Zelf; kennis en 
ervaring delen doormiddel van rapporten’

�             
Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?

Helaas niet.

Verbetering onderwijs aan VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: SO-2 Indiener 
voorstel

LBVSO 
Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel bestaat uit een lijst 
van 18 voorstellen voor verbe-
teringen in het VSO. Sommige 
zijn kleine verbeteringen (bijv. 
nr 4), andere redelijk rigoureuze 
hervormingen (bijv nr 5). De 
aandacht die er is besteed aan 
het VSO en de brede greep zijn 
echter sympathiek.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De 18 voorstellen zijn heel kort 
beschreven, maar toch is dui-
delijk dat de voor de meesten 
geen of weinig onderzoek ge-
daan zal zijn. Dit is simpelweg 
omdat het VSO zelden onder-
werp van onderzoek is, en het 
onderzoek dat er is vooral naar 
sociale veiligheid is - waar de 
huidige voorstellen net niet 
over gaan. Het zou mooi zijn als 
een fl ink aantal van de voor-
stellen wordt gepilot - wel met 
van tevoren helder wat de ver-
wachtingen zijn en hoe wordt 
gemeten of die waar gemaakt 
worden.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Zoals boven vermeld, dat er 
bij velen niet duidelijk is of ze 
werken. Het voorstel maakt 
op zich wel duidelijk dat er 
positieve eff ecten van elk idee 
kunnen optreden, maar kunnen 
er ook vervelende eff ecten zijn? 
Bijvoorbeeld, het maximum op 
weektaken van leraren (nr 15), 
gaat dat misschien leiden tot 
het schrappen van alles wat de 
school prett ig maakt maar niet 
strikt nodig is?

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Een aantal voorstellen zijn 
haalbaar, maar bij de meesten 
zal dat toch eerst in de praktijk 
moeten blijken (en of het wel 
wenselijk is).

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Wat kans op slagen zou vergro-
ten: prioriteren. Misschien een 
keus maken van een stuk of vijf 
voorstellen waar een pilot snel 
kan worden opgezet?



Verbetering onderwijs aan VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

Wetenschappelijke refl ectie op: SO-2 Indiener 
voorstel

LBVSO 
Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wetenschappelijke refl ectie door: Martijn Meeter,  Vrije Universiteit Amsterdam

1
Wat is uw eerste indruk? 
Wat valt op, waar liggen 
uitdagingen?

Het voorstel bestaat uit een lijst 
van 18 voorstellen voor verbe-
teringen in het VSO. Sommige 
zijn kleine verbeteringen (bijv. 
nr 4), andere redelijk rigoureuze 
hervormingen (bijv nr 5). De 
aandacht die er is besteed aan 
het VSO en de brede greep zijn 
echter sympathiek.

2
Wat is er vanuit de 
literatuur bekend over 
wat werkt als het over 
dit onderwerp gaat? 
Welk onderzoek is er 
gedaan, door wie en wat 
waren de uitkomsten?

De 18 voorstellen zijn heel kort 
beschreven, maar toch is dui-
delijk dat de voor de meesten 
geen of weinig onderzoek ge-
daan zal zijn. Dit is simpelweg 
omdat het VSO zelden onder-
werp van onderzoek is, en het 
onderzoek dat er is vooral naar 
sociale veiligheid is - waar de 
huidige voorstellen net niet 
over gaan. Het zou mooi zijn als 
een fl ink aantal van de voor-
stellen wordt gepilot - wel met 
van tevoren helder wat de ver-
wachtingen zijn en hoe wordt 
gemeten of die waar gemaakt 
worden.

3
Waar liggen aandachts-
punten voor deze 
oplossings richting?

Zoals boven vermeld, dat er 
bij velen niet duidelijk is of ze 
werken. Het voorstel maakt 
op zich wel duidelijk dat er 
positieve eff ecten van elk idee 
kunnen optreden, maar kunnen 
er ook vervelende eff ecten zijn? 
Bijvoorbeeld, het maximum op 
weektaken van leraren (nr 15), 
gaat dat misschien leiden tot 
het schrappen van alles wat de 
school prett ig maakt maar niet 
strikt nodig is?

4
Acht u dit voorstel 
realistisch en haalbaar? 
Onder welke (rand)
voorwaarden?

Een aantal voorstellen zijn 
haalbaar, maar bij de meesten 
zal dat toch eerst in de praktijk 
moeten blijken (en of het wel 
wenselijk is).

5
Wat wilt u toevoegen 
aan de oplossings-
richting? Wat zou de 
kans van slagen nog 
kunnen vergroten?

Wat kans op slagen zou vergro-
ten: prioriteren. Misschien een 
keus maken van een stuk of vijf 
voorstellen waar een pilot snel 
kan worden opgezet?

Verbetering onderwijs aan VSO-leerlingen
Thema: kansengelijkheid

SO-2Feedback op: LBVSO 
(Leeringenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs)Indiener voorstel:

 “ Doen. Mooie gedachten.



Integratie VSO in het VO
Thema: kansengelijkheid

VO-1 Ingezonden door: Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap te Apeldoorn

Beschrijf 
de oplossing
Kansengelijkheid wil het kabinet be-
vorderen door te streven naar inclusief 
onderwijs waarbij kinderen met en zonder 
een beperking/ziekte samen naar school 
gaan. Doel is onder meer om het gespeci-
aliseerd voortgezet onderwijs z.s.m. onder 
te brengen bij het voortgezet onderwijs.
Precies op dit punt zijn wij een van de 
voorlopers. Wij willen recht doen aan 
diversiteit, rekening houden met verschil-
len. Daarom werken we al jaren aan de 
invlechting van VSO in onze VO-school. 
We streven daarbij naar een continuüm 
van juiste en passende zorg voor álle 
leerlingen.

Concreet: Onze VO-school huisvest de 
VSO-afdeling van de Obadjaschool te 
Zwolle, met in totaal zo’n 130 leerlingen. 
Idealiter zouden we die afdeling in onze 
school opnemen, zodat wij daarvoor ook 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
dragen. 

Leerlingen vanuit het VSO doen bij ons 
op school – naar vermogen – mee aan re-
guliere lessen. Onze jarenlange, positieve 
ervaringen hiermee maken dat we graag 
als ambassadeur van deze oplossingsrich-
ting optreden, namens talloze dankbare 
VSO-leerlingen. Omdat zij op onze school 
volop meedoen, raken ze hun stigma 
kwijt. Apetrots zijn ze dat ook zij ‘gewoon’ 
op de Fruytier zitt en!

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
De grootste winst zit in het herwinnen van 
hun eigenwaarde. Het zelfb eeld en zelf-
vertrouwen van de betrokken leerlingen 
heeft  vaak ergens in hun onderwijsloop-
baan een deuk opgelopen. Daardoor is 
hun vertrouwen – en dat van hun ouders! 
– in regulier onderwijs gedaald. Terwijl wij 
ook hén zelfvertrouwen willen meegeven 
in de voorbereiding op hun participatie in 
de maatschappij.

De betrokken leerlingen maken bij ons 
onderdeel uit van de reguliere school-
gemeenschap: ze delen faciliteiten (van 
praktijklokalen tot aan het plein) met 
reguliere leerlingen, nemen waar mogelijk 
deel aan de reguliere lessen. Ze beseff en 
dan: ik kan meer dan dacht, ik hoor er ook 
bij. Prachtig om ze zo te zien groeien!
De reguliere leerlingen hebben er ook 
baat bij: als er VSO-leerlingen met hen 
aan dezelfde lessen deelnemen, leren ze 
dat we een diverse maatschappij hebben, 
waarin je elkaar helpt. Ons buddysysteem, 
waarin we VSO-leerlingen koppelen aan 
reguliere leerlingen helpt daar ook bij.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wat hebben we nodig?
1.  Ruimte in regelgeving: we zijn blij dat 

het kabinet de strikte scheiding van VO 
en VSO wil opheff en; 

2.  Tijd om werkendeweg uit te vinden 
wat het beste is voor betrokken leer-
lingen én

3.  Vooral: heel veel vertrouwen (van 
overheid en inspectie). Zet de profes-
sional in zijn kracht: laat hem vertellen 
wat hij nodig heeft .

Wat kunnen we bieden?
Voor de coronatijd (en dat willen we weer 
oppakken) belegden we jaarlijks een stu-
diedag om met andere scholen van onze 
richting ervaringen te delen. Dat kweekt 
een sfeer van gezamenlijkheid: je kunt 
elkaar motiveren en enthousiasmeren.
Daarnaast komen veel scholen van bui-
ten onze reformatorische denominatie 
bij ons kijken. Dat faciliteren we graag, 
rekening houdend met de draagkracht en 
de grenzen van onze leerlingen. Zij zijn ge-
baat bij structuur en we respecteren hun 
ritme door die niet te veel met bezoek te 
verstoren. 

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De VSO-leerlingen op onze school starten 
in leerjaar 1 in een stamgroep met alle-
maal VSO-leerlingen. Met de leerlingen 
en hun ouders maken we een persoonlijk 
plan: bij welke vakken zou je kunnen 
meedoen aan het reguliere onderwijs? 
Een VMBO-leerling kan zich dan in onze 
praktijklokalen voorbereiden op zijn 
latere beroep, maar ook kan iemand 
bijv. op HAVO-niveau meedoen aan 
wiskundelessen. 

Veel van onze VSO-leerlingen kunnen 
participeren in dit symbiose-onderwijs. 
Deze leerlingen gedijen niet bij hele dagen 
regulier onderwijs, maar wel bezien we 
graag hoeveel ieder van hen aankan. 
Waar mogelijk laten we VSO-cluster-4-
leerlingen via een doorstroomklas te-
rugstromen naar het regulier onderwijs. 
Omgekeerd is er een schakelklas die we 
preventief inzett en om te voorkomen dat 
reguliere leerlingen in het VSO geplaatst 
worden. Doel van het experiment is om 
voor zoveel mogelijk leerlingen regulier 
onderwijs aan te bieden. Dat vraagt om 
passende zorg in beide schoolsoorten.

�     �             �                   �             



Integratie VSO in het VO
Thema: kansengelijkheid

VO-1Reflectie op: Jacobus Fruytier  
scholengemeenschap te ApeldoornIndiener voorstel:

Integratie VSO in het VO
Thema: kansengelijkheid

VO-1 Ingezonden door: Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap te Apeldoorn

Beschrijf 
de oplossing
Kansengelijkheid wil het kabinet be-
vorderen door te streven naar inclusief 
onderwijs waarbij kinderen met en zonder 
een beperking/ziekte samen naar school 
gaan. Doel is onder meer om het gespeci-
aliseerd voortgezet onderwijs z.s.m. onder 
te brengen bij het voortgezet onderwijs.
Precies op dit punt zijn wij een van de 
voorlopers. Wij willen recht doen aan 
diversiteit, rekening houden met verschil-
len. Daarom werken we al jaren aan de 
invlechting van VSO in onze VO-school. 
We streven daarbij naar een continuüm 
van juiste en passende zorg voor álle 
leerlingen.

Concreet: Onze VO-school huisvest de 
VSO-afdeling van de Obadjaschool te 
Zwolle, met in totaal zo’n 130 leerlingen. 
Idealiter zouden we die afdeling in onze 
school opnemen, zodat wij daarvoor ook 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
dragen. 

Leerlingen vanuit het VSO doen bij ons 
op school – naar vermogen – mee aan re-
guliere lessen. Onze jarenlange, positieve 
ervaringen hiermee maken dat we graag 
als ambassadeur van deze oplossingsrich-
ting optreden, namens talloze dankbare 
VSO-leerlingen. Omdat zij op onze school 
volop meedoen, raken ze hun stigma 
kwijt. Apetrots zijn ze dat ook zij ‘gewoon’ 
op de Fruytier zitt en!

Op welke manier 
wordt de leerling 
er beter van?
De grootste winst zit in het herwinnen van 
hun eigenwaarde. Het zelfb eeld en zelf-
vertrouwen van de betrokken leerlingen 
heeft  vaak ergens in hun onderwijsloop-
baan een deuk opgelopen. Daardoor is 
hun vertrouwen – en dat van hun ouders! 
– in regulier onderwijs gedaald. Terwijl wij 
ook hén zelfvertrouwen willen meegeven 
in de voorbereiding op hun participatie in 
de maatschappij.

De betrokken leerlingen maken bij ons 
onderdeel uit van de reguliere school-
gemeenschap: ze delen faciliteiten (van 
praktijklokalen tot aan het plein) met 
reguliere leerlingen, nemen waar mogelijk 
deel aan de reguliere lessen. Ze beseff en 
dan: ik kan meer dan dacht, ik hoor er ook 
bij. Prachtig om ze zo te zien groeien!
De reguliere leerlingen hebben er ook 
baat bij: als er VSO-leerlingen met hen 
aan dezelfde lessen deelnemen, leren ze 
dat we een diverse maatschappij hebben, 
waarin je elkaar helpt. Ons buddysysteem, 
waarin we VSO-leerlingen koppelen aan 
reguliere leerlingen helpt daar ook bij.

Wie en wat heb 
jij nodig? Wat kan 
je zelf bieden?
Wat hebben we nodig?
1.  Ruimte in regelgeving: we zijn blij dat 

het kabinet de strikte scheiding van VO 
en VSO wil opheff en; 

2.  Tijd om werkendeweg uit te vinden 
wat het beste is voor betrokken leer-
lingen én

3.  Vooral: heel veel vertrouwen (van 
overheid en inspectie). Zet de profes-
sional in zijn kracht: laat hem vertellen 
wat hij nodig heeft .

Wat kunnen we bieden?
Voor de coronatijd (en dat willen we weer 
oppakken) belegden we jaarlijks een stu-
diedag om met andere scholen van onze 
richting ervaringen te delen. Dat kweekt 
een sfeer van gezamenlijkheid: je kunt 
elkaar motiveren en enthousiasmeren.
Daarnaast komen veel scholen van bui-
ten onze reformatorische denominatie 
bij ons kijken. Dat faciliteren we graag, 
rekening houdend met de draagkracht en 
de grenzen van onze leerlingen. Zij zijn ge-
baat bij structuur en we respecteren hun 
ritme door die niet te veel met bezoek te 
verstoren. 

Ken je een voorbeeld 
waar dit al in de 
praktijk is gebracht?
De VSO-leerlingen op onze school starten 
in leerjaar 1 in een stamgroep met alle-
maal VSO-leerlingen. Met de leerlingen 
en hun ouders maken we een persoonlijk 
plan: bij welke vakken zou je kunnen 
meedoen aan het reguliere onderwijs? 
Een VMBO-leerling kan zich dan in onze 
praktijklokalen voorbereiden op zijn 
latere beroep, maar ook kan iemand 
bijv. op HAVO-niveau meedoen aan 
wiskundelessen. 

Veel van onze VSO-leerlingen kunnen 
participeren in dit symbiose-onderwijs. 
Deze leerlingen gedijen niet bij hele dagen 
regulier onderwijs, maar wel bezien we 
graag hoeveel ieder van hen aankan. 
Waar mogelijk laten we VSO-cluster-4-
leerlingen via een doorstroomklas te-
rugstromen naar het regulier onderwijs. 
Omgekeerd is er een schakelklas die we 
preventief inzett en om te voorkomen dat 
reguliere leerlingen in het VSO geplaatst 
worden. Doel van het experiment is om 
voor zoveel mogelijk leerlingen regulier 
onderwijs aan te bieden. Dat vraagt om 
passende zorg in beide schoolsoorten.

�     �             �                   �             

Voor dit voorstel is helaas geen wetenschappelijke reflectie beschikbaar.



Integratie VSO in het VO
Thema: kansengelijkheid

VO-1Feedback op: Jacobus Fruytier  
scholengemeenschap te ApeldoornIndiener voorstel:

 “ Goed initiatief. Integratie VO-VSO 
benadert de maatschappij en biedt 
aan beide kanten kansen: preventief 
(kortdurend nabij interventariseren). 
Terugplaatsing (evt. deels) van VSO + VO. 
Verdient aandacht.

 “ Halleluja! Verder uitwerken en 
zorgdragen voor belang en draagvlak op 
maatschappelijk niveau. 

 “ Doen! Ga doorontwikkelen en kijk of het 
ook werkt op een scholengemeenschap met 
1200 leerlingen. En anders juist behouden 
voor kleine(re) scholen. 

 “ Alleen als dit in het belang is van de 
leerling. Niet alle leerlingen bloeien op in 
een reguliere setting -> nadruk op wat ze 
niet kunnen wordt vergroot, gemis aan 
gelijkgestemden. Houd het soc-emotioneel 
welbevinden in beeld! 
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