
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs? 
 
Reflectiebijeenkomst 19 september 2019 
 
Over deze vraag buigen zo’n zestig bestuurders en leidinggevenden uit de wereld van 
passend onderwijs zich tijdens een reflectiebijeenkomst in Utrecht op 19 september j.l. Zij 
doen dat op basis van hun ervaring en laten zich daarnaast inspireren door twee sprekers: 
emeritus hoogleraar Dolf van den Berg (Radboud Universiteit) en organisatiepsycholoog 
Pieterjan van Delden (Andersson Elffers Felix). De bijeenkomst, georganiseerd door het 
Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO, wordt geleid door dagvoorzitter Joep Stassen. 
 
De bijeenkomst heeft een tweeledig doel: de reflectie moet de deelnemers inspireren om 
passend onderwijs in hun regio/school verder te brengen én moet de raden voeden voor de 
landelijke evaluatie van passend onderwijs (2020). 
 
Twee inhoudelijke lijnen geven richting aan het gesprek: de visie op onderwijs en versterking 
van de samenwerking. Allebei thema’s die zeer bepalend zijn voor de kracht van passend 
onderwijs. Het gesprek over het eerste thema – de visie – wordt ingeleid door Dolf van den 
Berg. Over de samenwerking, het thema dat ’s middags centraal staat, houdt Pieterjan van 
Delden een lezing. 
 



 

Vier foto’s 
Als opwarmertje vraagt dagvoorzitter Stassen de deelnemers om uit vier foto’s één foto te 
kiezen die je eigen kijk op passend onderwijs het best weergeeft. De één kiest de foto van 
het landschap met uitzichttoren “omdat dit een goed overzicht geeft”, een ander vindt dat 
de drukke stad de wereld van passend onderwijs het beste verbeeldt “vanwege de jungle 
waarin we verstrikt dreigen te raken”, en een volgende kiest voor de foto met de bruggen 
“omdat verbinding en samenwerking” zo belangrijk zijn. 
 
Maar Van den Berg kiest voor de foto van het vergezicht met water tot aan de horizon, 
vertelt hij voordat hij start met zijn lezing. “Omdat er aan de horizon vast iets moois te 
vinden is, én omdat er nog geen brug is die daar naartoe leidt. We kunnen dus zelf een hele 
mooie brug gaan maken!” 
 
Het is de aftrap voor een vurig pleidooi waarna er geen enkele twijfel meer bestaat over het 
antwoord van Van den Berg op de vraag wanneer we tevreden kunnen zijn over passend 
onderwijs: als scholen ontwikkelingsgericht onderwijs geven. Ofwel: als ieder kind met zijn 
specifieke ondersteuningsbehoeften zijn eigen leerroute kan doorlopen, gecoacht door zijn 
leraar die aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. Om dat te bereiken, moet het 
onderwijs volgens Van den Berg wezenlijk veranderen. 
 
Kansrijk en eerlijk 
Dat er nog heel wat water door de zee zal stromen voordat we tevreden kunnen zijn over 
passend onderwijs, heeft volgens Van den Berg onder meer te maken met de 
grootschaligheid van deze innovatie. Dat brengt allerlei problemen met zich mee, zoals de 
‘doctrine of transferability’, waarbij referentiekaders, landelijke normen en de vele doelen 
van bovenaf worden opgelegd. 
 
Maar vooral de bestaande ‘onderwijsgrammatica’ – en met name het 
leerstofjaarklassensysteem – staat in de weg, omdat die is gebaseerd op standaardisering en 
gelijkheid (in leerstof, tijd, ruimte en normering). Het gelijkheidsprincipe staat lijnrecht 
tegenover passend onderwijs, waarmee we juist recht willen doen aan verschillen tussen 
kinderen. Daarom moet in ons onderwijs niet gelijkheid, maar verscheidenheid het 
uitgangspunt zijn, stelt Van den Berg. 
 
Dus weg met de jaarklassen en met de aparte klasjes voor speciale groepen. Dat zijn 
allemaal vormen van uitsluiting. Weg met convergente en divergente differentiatie, met het 
directe instructiemodel, met basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof, want dat is er 
allemaal op gericht dat ieder kind dezelfde doelen moet behalen. En natuurlijk: weg met het 
zittenblijven. “Dat moet wettelijk verboden worden”, vindt Van den Berg. “En zijn we bang 
dat kinderen dan zullen afstromen? Dan verbieden we dat ook bij wet!” 
 
In de ontwikkelingsgerichte onderwijsgrammatica die Van den Berg voorstaat is de 
horizontale benadering van de jaarlagen vervangen door een verticale benadering van 
persoonlijke leerroutes, zonder klassen en zonder jaarlagen. Het onderwijs wordt bepaald 



 

door de kennis, behoeften en de motivatie van de individuele leerling, die wordt gecoacht 
door de leraar, die als begeleider een essentiële functie vervult. Zo is er sprake van ‘kansrijk 
en eerlijk onderwijs’. 
 
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een voorwaarde voor passend onderwijs, stelt Van den 
Berg. “Passend onderwijs is een loot aan de stam van ontwikkelingsgericht onderwijs en de 
opmaat voor een nieuw stelsel.” 
 
De stip 
Het beeld dat Van den Berg schetst wordt omarmd door de deelnemers, zo blijkt aan de 
tafels waar zij na de lezing met elkaar in gesprek gaan. Ook zijn er kanttekeningen. Zo komt 
in verschillende groepen de veranderde rol én de veranderbereidheid van de leraar aan de 
orde. Er moet veel gebeuren in de opleiding en in de mindset van leraren. En de ouders; 
willen die dit wel? Volgens Van den Berg is het belangrijk om ouders nauw te betrekken bij 
de verandering.  
 
De ontwikkeling is niet beperkt tot de school, zo stelt men vast. De omgeving – 
ketenpartners, bedrijven, jeugdzorg – spelen ook een rol. Een deelnemer stelt dat de 
verandering die Van den Berg voorstaat minstens zo’n grootschalige innovatie is als passend 
onderwijs. Gelden hierbij dan niet ook de eerder genoemde nadelen van grootschaligheid?  
 
Dat hangt ervan af hoe je het aanpakt, vindt Van den Berg. Hij pleit voor een stapsgewijze 
aanpak: eerst werken aan bewustwording en vervolgens proeftuinen inrichten. Een 
deelnemer stelt: “Het beeld dat Van den Berg schetst is de stip aan de horizon. Maar 
passend onderwijs is pas heel recent ingevoerd. We hebben tijd nodig om het goed vorm te 
geven.” 
 
Hoe-vragen 
Van Delden sluit aan bij het perspectief van Van den Berg en gaat in zijn lezing in op de hoe-
vraag: hoe kunnen we die verandering bewerkstelligen? En hoe moeten we daartoe 
samenwerken? Allereerst benadrukt Van Delden dat het gaat om een gecompliceerde 
veranderopgave, omdat “ieder kind een universum is”, met ouders, een gezin, leraren, een 
peergroup. “Als je iets wilt veranderen heb je met die hele context te maken”, aldus Van 
Delden. 
 
Passend onderwijs speelt zich af in drie educatieve contexten – regulier, complementair en 
speciaal – maar als we het perspectief van Van den Berg volgen, zijn we pas tevreden over 
passend onderwijs als er sprake is van één educatieve context, stelt Van Delden. We kunnen 
daartoe verschillende interventies en instrumenten inzetten, maar er zijn twee zaken 
essentieel.  
 
Ten eerste moet er sprake zijn van teamflow in de uitvoering. Dit is het geval als kleine, 
zorgvuldig samengestelde teams (met een duidelijke, behapbare opdracht) het voor elkaar 
krijgen dat (bijna) iedereen mee wil veranderen. In plaats van veranderingen top-down uit te 



 

rollen (met het risico van doctrine of transferability), kun je ze ook bottum-up inrollen. Dan 
geef je teams de ruimte om het veranderingsproces op hun eigen manier en in hun eigen 
tempo te doorlopen. Ten tweede moet er sprake zijn van een stabiele focus van de 
organisatie: er wordt consequent gebruikgemaakt van één goedwerkend model.  
 
Samenwerken 
Om te komen tot één educatieve context voor passend onderwijs, is samenwerking 
essentieel: samen leren, samen uitvoeren, samen faciliteren (van bijvoorbeeld 
specialistische voorzieningen) en samen doelen bewaken. Volgens van Delden is de 
verhouding tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen een belangrijk 
aandachtspunt: wat is de verantwoordelijkheid/rol van het samenwerkingsverband en wat is 
de rol/verantwoordelijkheid van de schoolbesturen?  
 
Als het gaat om een onderwijsverandering zoals Van den Berg bepleit, zijn met name de 
schoolbesturen aan zet en niet zozeer het samenwerkingsverband, stelt Van Delden. “Maar 
het samenwerkingsverband kan die ontwikkeling wel stimuleren en ondersteunen.” 
 
Dat laatste punt leidt in de groepen tot discussie: is het nu wel of niet de taak van het 
samenwerkingsverband om schoolbesturen te helpen veranderen? De meningen hierover 
zijn verdeeld en hangen samen met de rolopvatting van samenwerkingsverbanden: is het 
samenwerkingsverband in de eerste plaats ‘verdeler van de pot geld’ of vervult ze vooral een 
inhoudelijke functie? 
 
Inzichten 
 
Dat deze reflectiebijeenkomst veel deelnemers heeft geïnspireerd, blijkt uit hun antwoorden 
op de slotvraag van de dagvoorzitter: wat is het belangrijkste inzicht dat je meeneemt naar 
huis? Een greep uit de reacties: 
 
 “Ik ben me nog bewuster geworden van de impact van het dominante systeem en ga met 
mijn medebestuurders in gesprek over de vraag wat we hiermee gaan doen.” 
 
“Het verschil tussen uitrollen en inrollen vind ik een heel mooi en belangrijk inzicht.” 
 
“Ik vind dat passend onderwijs in een mooi, breed perspectief is geplaatst. Daar wil ik als 
schoolbestuurder graag aan bijdragen. Ik ga morgen beginnen om mijn collega’s hier warm 
voor te maken.” 
 
 


