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Aanleiding

Komend kalenderjaar staat de eindevaluatie van de Wet passend onderwijs gepland. 
Op basis van de eindevaluatie maakt politiek Den Haag de balans op: is passend 
onderwijs in de afgelopen jaren voldoende succesvol gebleken of moeten er (gron-
dige) wijzigingen worden aangebracht in de ondersteuning van zorgleerlingen? In de 
aanloop naar de eindevaluatie inventariseert de AOb hoe zijn leden na ruim vier jaar 
tegen het functioneren van passend onderwijs aan kijken. Door de enquête al in mei 
2019 af te nemen, kunnen de resultaten worden meegenomen in de eindevaluatie. 

Proces
In de voorbereidingsfase hebben we bepaald welke aspecten van passend onderwijs 
relevant zijn voor de eindevaluatie. De vragen die hieruit voortkwamen hebben we 
voorgelegd aan po- en vo-breed. Hierin zijn het AOb-sectorbestuur, de hoofd- en 
dagelijks bestuurder en de regiobestuurders van de betreffende sector vertegen-
woordigd. Als laatste konden de sectorraadsleden primair onderwijs - inclusief 
(voortgezet) speciaal onderwijs - en voortgezet onderwijs reageren op de aangepas-
te conceptvragen. 

Alle leden uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs hebben per mail een uitnodiging ontvangen voor de online enquête over 
passend onderwijs. De enquête stond open voor alle leden met een leraarsfunctie, 
leden met een functie in de onderwijsondersteuning en leden met een functie in de 
leerlingenzorg, en kon vanaf maandag 6 mei tot en met zondag 19 mei worden inge-
vuld. 

Inhoud
Bij aanvang van de enquête kreeg iedere respondent een aantal ‘startvragen’ voor-
gelegd. Hier werd onder andere gevraagd naar de onderwijssector en functie van de 
respondent. Alle vervolgvragen konden hierdoor worden afgestemd op de context 
van de onderwijssector en functiegroep van de respondent: niet alle respondenten 
hoefden precies dezelfde vragen te beantwoorden. 

Respons
De enquête is in totaal door 5179 leden ingevuld. Hiervan zijn er 5082 reacties ge-
bruikt voor de analyse. Een groep van 97 respondenten is bij het beantwoorden van 
de startvragen gediskwalificeerd: zij waren werkzaam in een andere sector of functie 
en voldeden hierdoor niet aan de kenmerken van de beoogde respondentengroep.

Aantal respondenten per onderwijssector 

TOTAAL PRIMAIR 
ONDERWIJS

VOORTGEZET 
ONDERWIJS

(VOORTGEZET) 
SPECIAAL ONDERWIJS

5082 2739 1714 629
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Samenvatting

Extra ondersteuning
•  Leraren in het regulier onderwijs hebben gemiddeld 24 leerlingen in de klas. Ruim 1 

op de 5 leerlingen krijgt extra ondersteuning. Volgens leraren zijn er ruim 3 leerlin-
gen per klas die geen extra ondersteuning krijgen, maar dat wel nodig hebben. Bijna 
30 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs weet niet welke leerlingen 
extra ondersteuning krijgen, in het primair onderwijs is dit 3 procent.

•  Circa 65 procent van de respondenten geeft aan dat zij leerlingen in de klas/op 
school hebben die baat hebben bij (voortgezet) speciaal onderwijs, maar waarbij het 
niet lukt om ze hiervoor te plaatsen. 81,6 procent van de leraren en 69,5 procent van 
de respondenten met een functie in de leerlingenzorg ervaart dat de drempel voor 
verwijzing naar speciaal onderwijs in minimaal de helft van de gevallen te hoog is 
gemaakt.  

•  Ruim 35 procent van de leraren uit het regulier onderwijs geeft aan dat het op 
school niet duidelijk is wanneer een leerling aanspraak kan maken op geld voor extra 
ondersteuning. Intern begeleiders en zorgcoördinatoren bevestigen dit.

•  Een ruimte meerderheid van alle respondentengroepen uit het regulier onderwijs 
geeft aan dat de ondersteuningsarrangementen in minimaal de helft van de gevallen 
onvoldoende ondersteuning bieden voor zowel de leerling als de leraar.

•  Ruim 80 procent van alle respondenten - uit zowel het regulier als speciaal onderwijs 
- geeft aan dat de zorgvraag van leerlingen zwaarder/complexer is geworden.

Het schoolondersteuningsprofiel 
•  Ruim 75 procent van de respondenten met een leraarsfunctie in het regulier onder-

wijs weet wat er (in hoofdlijnen) in het schoolondersteuningsprofiel staat. 25 procent 
geeft aan dat leraren niet betrokken zijn bij de totstandkoming ervan.

•  Van de leraren die weten wat er (in hoofdlijnen) in het schoolondersteuningsprofiel 
staat, geeft ongeveer 50 procent aan dat het uit dit document voldoende duidelijk 
wordt welke extra ondersteuning de school kan bieden. Van de respondenten met 
een functie in de leerlingenzorg in het regulier onderwijs geeft 79 procent dit aan.

Expertise van school en leraar
•  Bijna 45 procent van de respondenten uit het regulier onderwijs geeft aan dat zijn 

school in minimaal de helft van de gevallen niet over de juiste expertise beschikt 
voor het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. In het 
(voortgezet) speciaal onderwijs ligt dit percentage bijna de helft lager. Responden-
ten met een functie in de leerlingenzorg zijn in alle sectoren iets positiever.

•  Leraren in het regulier onderwijs beschikken veelal niet over de juiste expertise voor 
het bieden van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke be-
perking. Voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen geldt dat zij hier even 
vaak wel als niet over beschikken. Een ruime meerderheid geeft aan te beschikken 
over de juiste expertise voor onderwijs aan leerlingen met leerproblemen. 

•  Slechts 37 procent van de leraren geeft aan dat er op de lerarenopleiding aandacht 
is voor passend onderwijs. Van de leraren die aangeven dat er aandacht is voor 
passend onderwijs geeft 92,3 procent aan dat het hun in minimaal de helft van de 
gevallen onvoldoende heeft voorbereid op de praktijk van passend onderwijs.
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•  In het regulier onderwijs geeft 66 procent van de respondenten aan dat er soms of 
regelmatig professionaliseringsactiviteiten worden gereorganiseerd gericht op de 
ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. In het (voort- 
gezet) speciaal onderwijs ligt dit percentage op 81,6 procent.

Tijd en werkdruk
•  86 procent van de docenten uit het regulier onderwijs geeft aan (veelal) niet vol-

doende tijd te hebben om alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
van de benodigde ondersteuning te voorzien. 74,5 procent van de leraren zegt dat 
er door passend onderwijs ook te weinig tijd overblijft voor leerlingen zonder extra 
ondersteuning. Vooral de wat zwakkere leerlingen zijn hier de dupe van.

•  Bijna alle respondenten met een leraarsfunctie in het regulier onderwijs zeggen dat 
de werkdruk door passend onderwijs verder is verhoogd. In beide sectoren worden 
het aantal zorgleerlingen/zwaarte van zorgvraag, administratieve lasten en overleg-
gen (met ouders en binnen de school) als meest belastend ervaren.

•  77 procent van de respondenten met een leraarsfunctie geeft aan dat er (veelal) 
andere taken blijven liggen omdat alles rondom passend onderwijs te veel tijd in 
beslag neemt. 

•  Volgens 73 procent van de respondenten met een functie in de onderwijsondersteu-
ning in het regulier onderwijs is er in minimaal de helft van de gevallen onvoldoende 
tijd om individuele leerlingen (of een klein groepje leerlingen) apart te begeleiden. 

•  Ruim 80 procent van de respondenten met een functie in de leerlingenzorg uit het 
regulier onderwijs geeft aan dat zij in minimaal de helft van de gevallen onvoldoende 
tijd hebben om alle taken die bij hun functie horen, goed te kunnen uitvoeren. Bijna 
75 procent van de respondenten met een functie in de leerlingenzorg in het regulier 
onderwijs zegt leraren in minimaal de helft van de gevallen onvoldoende te kunnen 
ondersteunen/ontlasten.

•  Bijna 30 procent van de respondenten met een functie in de onderwijsondersteu-
ning en 17 procent van de intern begeleiders en zorgcoördinatoren geeft aan struc-
tureel of regelmatig te worden ingezet als leraar omdat er anders geen invaller is.  

Wat is er nodig?
Aan alle respondenten is gevraagd wat er nodig is om passend onderwijs beter te 
laten slagen. In het primair onderwijs staan meer handen in de klas op één, minder 
grote klassen op twee en het vaststellen van een maximaal aantal zorgleerlingen 
per klas op drie. In het voortgezet onderwijs staan minder grote klassen op één, het 
vaststellen van een maximaal aantal zorgleerlingen per klas op twee en meer handen 
in de klas op drie. 
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Kenmerken 
respondentengroep

Gemiddeld heeft ongeveer 80 procent van de respondenten een leraarsfunctie en 20 
procent een functie in de onderwijsondersteuning of leerlingenzorg. Respondenten 
met een functie in de onderwijsondersteuning zijn bijvoorbeeld leraarondersteuner, 
onderwijsondersteuner of klassenassistent en respondenten met een functie in de 
leerlingenzorg intern begeleider of zorgcoördinator.

Verdeling van respondenten naar functiegroep per sector

LERAAR FUNCTIE IN DE 
ONDERWIJS-
ONDERSTEUNING

FUNCTIE IN DE 
LEERLINGENZORG

Primair onderwijs 83,4 6,3 10,3

Voortgezet 
onderwijs

88,7 6,4 4,9

(Voortgezet) 
speciaal onderwijs

68,9 15,9 15,2

Leeftijdsopbouw
De verdeling van de respondenten naar leeftijdscategorie ziet er voor iedere sector 
nagenoeg hetzelfde uit. De meeste respondenten bevinden zich in de leeftijdscatego-
rie van 46 tot en met 60 jaar; de leeftijdscategorie van 30 jaar of jonger is het minst 
vertegenwoordigd. 

Leeftijdsopbouw van respondenten per sector 

30 JAAR OF 
JONGER

31 TOT EN MET 
45 JAAR

46 TOT EN 
MET 60 JAAR

61 JAAR OF 
OUDER

Primair onderwijs 8,1 31,8 40,2 20,0

Voortgezet 
onderwijs

5,4 28,8 42,8 23,0

(Voortgezet) 
speciaal onderwijs

5,2 29,6 43,6 21,6
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Werkzame periode in het onderwijs
De verdeling van de respondenten naar het aantal werkzame jaren in het onderwijs 
ziet er voor iedere sector eveneens nagenoeg hetzelfde uit. De meeste responden-
ten hebben 6 tot en met 20 jaar ervaring. De respondenten met de minste ervaring 
vormen de kleinste groep. Zij hebben de situatie voor passend onderwijs (vrijwel) niet 
meegemaakt.

Werkervaring van respondenten in het onderwijs per sector 

5 JAAR OF 
KORTER

6 TOT EN MET 
20 JAAR

21 TOT EN MET 
35 JAAR

36 JAAR OF 
LANGER

Primair onderwijs 7,7 45,6 27,6 19,0

Voortgezet 
onderwijs

5,1 48,5 30,7 15,6

(Voortgezet) 
speciaal onderwijs

4,9 47,1 32,9 15,1

Leerjaren
Er is een evenwichtige vertegenwoordiging van respondenten wanneer we kijken 
naar de leerjaren waarin zij lesgeven. Uit de antwoorden wordt goed duidelijk dat met 
name leraren uit het voortgezet onderwijs lesgeven aan meerdere leerjaren.  

Leerjaren waarin respondenten met een leraarsfunctie werken

LEERJAAR 
1 EN/OF 2

LEERJAAR 
3 EN/OF 4

LEERJAAR 
5 EN/OF 6

LEERJAAR 
7 EN/OF 8

N.V.T.

Primair onderwijs 28,3 33,2 33,8 29,3 0,8

Voortgezet 
onderwijs

63,6 84,0 40,3 - 0,7

(Voortgezet) 
speciaal onderwijs

30,8 44,5 41,3 - 18,0

Delen van de sector
Omdat het voortgezet onderwijs een diverse sector is, hebben we gevraagd in welk 
deel of delen van de sector de respondent werkzaam is. Het vmbo hebben we hierbij 
nog verder uitgesplitst in vmbo-bb/vmbo-kb en vmbo-gl/vmbo-tl. 

Onderwijsniveau(s) waaraan respondenten uit het voortgezet onderwijs 
lesgeven 

VMBO-BB/ LEERJAAR 
1 EN/OF 2

LEERJAAR 
3 EN/OF 4

LEERJAAR 
5 EN/OF 6

LEERJAAR 
7 EN/OF 8

N.V.T.

31,1 42,8 55,1 55,6 4,9 0,9
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In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben we gevraagd naar de sector en het 
cluster. Het valt op dat relatief weinig respondenten werkzaam zijn in het cluster 1 en 
cluster 2 onderwijs. Respondenten uit het cluster 3 en cluster 4 zijn wel ruim verte-
genwoordigd.

Deel van de sector waarin respondenten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs 
werken 

SPECIAAL 
BASISONDERWIJS

SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 1

SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 2

SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 3

SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 4

19,0 0,5 9,2 17,2 14,3

VOORTGEZET 
SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 1

VOORTGEZET 
SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 2

VOORTGEZET 
SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 3

VOORTGEZET 
SPECIAAL 
ONDERWIJS 
CLUSTER 4

1,8 4,2 13,3 20,6
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Extra ondersteuning

Aan alle respondenten met een leraarsfunctie in het primair en voortgezet onder-
wijs is gevraagd hoeveel leerlingen zij op dit moment (gemiddeld) in de klas hebben 
en hoeveel van die leerlingen (gemiddeld) extra ondersteuning krijgen. In de tabel 
hieronder worden per sector de (gewogen) gemiddelden gegeven. Wel moeten we 
voorzichtig zijn met het kijken naar gemiddelden. Het zegt namelijk weinig over de 
werkelijke situatie. Uit de reacties blijkt dat er veel uitschieters zijn, zowel naar boven 
als beneden.

Wat opvalt is dat 29,4 procent van de leraren uit het voortgezet onderwijs niet weet 
welke leerlingen er in zijn klas extra ondersteuning krijgen. In het primair onderwijs 
ligt dit percentage slechts op 3,4 procent. Op basis van de enquête kunnen we niet 
zeggen waarom dit percentage in het voortgezet onderwijs zo hoog is. 

Gemiddeld aantal leerlingen per klas (met extra ondersteuning)

GEMIDDELD AANTAL 
LEERLINGEN PER KLAS

GEMIDDELD AANTAL 
LEERLINGEN MET EXTRA 
ONDERSTEUNING PER KLAS

Primair onderwijs 24,21 5,2

Voortgezet onderwijs 24,2 5,1

In het primair en voortgezet onderwijs geven respectievelijk 79,0 en 71,9 procent 
van de leraren aan dat er in hun klas leerlingen zitten die geen extra ondersteuning 
ontvangen, maar dat eigenlijk wel nodig hebben. Aan de betreffende leraren is ook 
gevraagd om hoeveel leerlingen het in dat geval gaat. In het primair onderwijs komt 
het gemiddelde uit op 3,5 leerling en in het voortgezet onderwijs op 3,2 leerling. 
Respondenten met een functie in de onderwijsondersteuning en leerlingenzorg be-
vestigen het beeld dat er leerlingen zijn die geen extra ondersteuning krijgen, maar 
dat wel nodig hebben.

Aanvragen extra ondersteuning
Aan alle leraren in het regulier onderwijs is gevraagd of het op school duidelijk is 
wanneer een leerling aanspraak kan maken op (geld voor) extra ondersteuning. 34,4 
procent van de leraren uit het primair onderwijs en 40,7 procent van de leraren uit 
het voortgezet onderwijs zegt dat dit bij hem op school niet het geval is. Van alle res-
pondenten met een functie in de leerlingenzorg geeft circa 30 procent dit aan.

1 In 2017 informeerde minister Arie Slob de Tweede Kamer voor het laatst over de gemiddelde groepsgrootte 

in het primair onderwijs. In 2017 lag dat op 23,1 leerlingen.
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Is het duidelijk wanneer een leerling aanspraak kan maken op geld voor extra 
ondersteuning?

JA NEE

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het po

65,6 34,4

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het vo

59,3 40,7

Verwijzing naar speciaal onderwijs
Leraren en respondenten met een functie in de leerlingenzorg in het regulier onder-
wijs geven aan dat zij een of meer leerlingen in de klas/op school hebben die baat 
hebben bij de sterk gespecialiseerde context van het (voortgezet) speciaal onderwijs, 
maar waarbij het niet lukt om ze te plaatsen op een school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs. 

Waar dit precies aan ligt, kunnen we op basis van de enquête niet zeggen. Wel geeft 
81,6 procent van de leraren en 69,5 procent van de respondenten met een functie in 
de leerlingenzorg aan dat de drempel voor verwijzing naar speciaal onderwijs in mini-
maal de helft van alle gevallen door het samenwerkingsverband te hoog is gemaakt. 
Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs ervaren evenals hun collega’s in het 
regulier onderwijs dat de drempel voor verwijzing naar speciaal onderwijs te hoog is 
gemaakt: 67,9 procent vindt dit in minimaal de helft van de keren het geval.

‘Leerlingen worden door de hoge drempels te laat door-
verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Terwijl 
de professionele leerkrachten vakbekwaam genoeg zijn om 
hier een goede inschatting in te maken.’

Zitten er leerlingen in je klas/bij je op school die beter op hun plek zouden zijn 
in het speciaal onderwijs, maar waarbij het niet lukt om ze te plaatsen op een 
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs?

JA NEE WEET IK NIET

Respondenten met een 
leraarsfunctie

69,2 20,4 10,4

Respondenten met een 
functie in de leerlingenzorg

63,4 36,6 0,0
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De mate waarin respondenten ervaren dat de drempel voor verwijzing naar het 
(voortgezet) speciaal onderwijs door het samenwerkingsverband te hoog is 
gemaakt

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE WEET 
IK NIET

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het regulier onderwijs

58,4 18,8 4,4 1,3 2,9 14,2

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het (v)so

40,5 20,9 6,1 4,8 11,2 16,5

Respondenten met 
een functie in de 
leerlingenzorg

29,3 21,1 19,1 14,5 16,0 0,0

Ondersteuningsarrangementen
Hieronder zien we hoe respondenten uit het primair en voortgezet onderwijs kijken 
naar de ondersteuningsarrangementen. Leraren zijn het minst positief: circa 64,9 pro-
cent zegt dat de ondersteuningsarrangementen in minimaal de helft van de gevallen 
onvoldoende ondersteuning bieden voor de leerling. Dit percentage ligt zelfs op 84,9 
procent als het gaat om de ondersteuning die arrangementen bieden aan leraren. 

Aan alle respondenten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn dezelfde vragen 
voorgelegd, maar dan met betrekking tot de ondersteuningsarrangementen van hun 
leerlingen. Hoewel het niet om grote verschillen gaat, zijn zij doorgaans positiever 
dan collega’s in het regulier onderwijs. De verleende onderwijsarrangementen bieden 
volgens hen vaker passende ondersteuning voor leerling en leraar. 

De mate waarin verleende onderwijsarrangementen voldoende ondersteuning 
bieden aan de leerling 

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE WEET 
IK NIET

Respondenten met 
een leraarsfunctie 

8,2 18,3 21,3 34,0 9,6 8,6

Respondenten met 
functie in onderwijs- 
ondersteuning

7,7 21,6 20,1 29,7 8,1 12,7

Respondenten met 
functie in leerlingen-
zorg

9,6 29,6 27,2 25,7 5,7 2,1
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De mate waarin verleende onderwijsarrangementen voldoende ondersteuning 
bieden aan de leraar 

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE WEET 
IK NIET

Respondenten met 
een leraarsfunctie 

4,9 10,2 19,7 42,7 22,5 -

Respondenten met 
functie in onderwijs- 
ondersteuning

4,2 10,4 15,1 39,4 17,8 13,1

Respondenten met 
functie in leerlingen-
zorg

3,6 14,4 26,0 42,5 13,5 -

Zorgvraag van leerlingen
Gemiddeld geeft ruim 80 procent van de respondenten aan dat de zorgvraag van 
leerlingen zwaarder/complexer is geworden. Leraren uit het (voortgezet) speciaal 
onderwijs ervaren dat leerlingen zo lang mogelijk binnen het regulier onderwijs wor-
den gehouden en pas worden doorverwezen als het echt niet meer gaat. Leerlingen 
belanden hierdoor beschadigd in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

‘De complexiteit van de zorgvraag maakt het lastig, evenals 
de toename van het aantal leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.’

De mate waarin de zorgvraag van leerlingen zwaarder/complexer is geworden

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE WEET 
IK NIET

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het regulier onderwijs

81,6 12,9 2,4 0,5 0,9 1,6

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het (v)so

86,3 9,9 2,5 0,3 0,8 0,3

Respondenten met 
een functie in de 
onderwijs-
ondersteuning

76,8 15,5 5,1 2,0 0,5 0,0

Respondenten met 
een functie in de 
leerlingenzorg

74,3 15,6 5,7 0,3 1,6 2,5
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Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke extra ondersteuning zij 
kunnen bieden bovenop de basisondersteuning. Ruim 75 procent van de leraren weet 
wat er (op hoofdlijnen) in het schoolondersteuningsprofiel staat. Respondenten met 
een functie in de leerlingenzorg zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de inhoud.  

In het primair en voortgezet onderwijs geeft respectievelijk 20,3 en 27,9 procent van 
de leraren aan dat het schoolondersteuningsprofiel tot stand is gekomen zonder 
overleg met (een delegatie van) het lerarenteam. We zien een verschil tussen beide 
sectoren in de betrokkenheid van intern begeleiders/zorgcoördinatoren: waar in het 
primair onderwijs 8,0 procent niet betrokken is, is dit in het voortgezet onderwijs 32,9 
procent.

Aan alle leraren die (op hoofdlijnen) weten wat in het schoolondersteuningsprofiel 
staat, is gevraagd of hieruit duidelijk wordt welke extra ondersteuning de school kan 
bieden. Ongeveer 50 procent van de leraren uit het primair en voortgezet reageert 
dat dit zo is, circa 15 procent van de leraren stelt dat dit niet het geval is. Volgens 
79,2 procent van de respondenten met een functie in de leerlingenzorg blijkt uit het 
ondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning een school kan bieden.

Zijn respondenten uit het regulier onderwijs op de hoogte van wat er in het 
schoolondersteuningsprofiel staat?

JA OP HOOFDLIJNEN NEE

Respondenten met leraarsfunctie in het po 29,4 55,2 15,4

Respondenten met leraarsfunctie in het vo 21,3 53,5 25,1

Respondenten met een functie in de leerlingen-
zorg in het regulier onderwijs

79,4 18,5 2,1

Is het schoolondersteuningsprofiel tot stand gekomen met (een delegatie van) 
het lerarenteam?

JA NEE WEET IK NIET

Respondenten met een leraarsfunctie in het po 40,3 20,3 39,4

Respondenten met een leraarsfunctie in het vo 21,5 27,9 50,6

Wordt uit het schoolondersteuningsprofiel duidelijk welke extra ondersteuning 
de school kan bieden?

JA NEE WEET IK NIET

Respondenten met een leraarsfunctie in po 48,6 14,2 37,2

Leraren met leraarsfunctie in vo 50,2 14,6 35,2

Respondenten met een functie in de leerlingen-
zorg binnen regulier onderwijs

79,2 13,4 7,5



18ENQUÊTE VIJF JAAR PASSEND ONDERWIJS 19



ENQUÊTE VIJF JAAR PASSEND ONDERWIJS19

Expertise van school 
en personeel

Leraren en respondenten met een functie in het regulier onderwijs geven vaker dan 
hun collega’s in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan dat er op hun school onvol-
doende expertise voorhanden is om alle leerlingen met een extra ondersteunings-
behoefte van specialistische ondersteuning te voorzien. In beide sectoren zijn de 
respondenten met een functie in de leerlingenzorg (iets) positiever dan responden-
ten met leraarsfunctie.  

De mate waarin er volgens respondenten binnen de school voldoende expertise 
aanwezig is – al dan niet ingevlogen – om alle leerlingen met een extra onder-
steuningsbehoefte van specialistische ondersteuning te voorzien

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE WEET 
IK NIET

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het regulier onderwijs

12,0 20,0 18,9 23,2 21,4 4,6

Respondenten met 
een leraarsfunctie in 
het (v)so

27,3 28,8 17,0 14,8 11,8 0,3

Respondenten met 
een functie in de
leerlingenzorg in het 
regulier onderwijs

13,2 28,1 22,2 21,6 14,4 0,6

Respondenten met 
een functie in de 
leerlingenzorg in het 
(v)so

28,7 32,5 15 8,8 13,8 1,3

Expertise van leraren
Door de invoering van de Wet passend onderwijs blijven leerlingen die voorheen naar 
het (voortgezet) speciaal onderwijs zouden zijn gegaan nu (langer) in het regulier 
onderwijs. Aan alle leraren in het regulier onderwijs is daarom gevraagd of zij over 
de juiste expertise beschikken voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met 
lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen en leerpro-
blemen.   

68,6 procent van de leraren geeft aan (veelal) niet over de juiste expertise te be-
schikken voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke 
beperking, bij onderwijs aan leerlingen met lichamelijke beperking ligt dit percentage 
op 61,2 procent. In de helft van de gevallen beschikt de leraar over de juiste expertise 
voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen. Voor leerlingen met leerpro-
blemen ziet de situatie er het beste uit: 55,9 procent van de leraren beschikt (veelal) 
over de juiste expertise. 
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In hoeverre beschikken leraren in het regulier onderwijs over de juiste expertise 
voor het verzorgen van onderwijs aan zorgleerlingen?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Lichamelijke beperkingen 7,1 13,8 17,9 25,5 35,7

Verstandelijke beperkingen 4,1 10,3 17,0 27,4 41,2

Gedragsproblemen 10,1 25,4 29,9 24,8 9,7

Leerproblemen 17,6 38,3 26,7 12,5 4,9

In hoeverre beschikken respondenten met een functie in de  
onderwijsondersteuning in het regulier onderwijs over de juiste expertise  
voor het verzorgen van ondersteuning aan zorgleerlingen?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Lichamelijke beperkingen 13,9 11,4 18,1 26,6 30,0

Verstandelijke beperkingen 13,9 11,0 17,3 25,3 32,5

Gedragsproblemen 20,7 23,6 24,5 23,2 8,0

Leerproblemen 36,3 27,4 21,1 9,7 5,5

In tegenstelling tot leraren in het regulier onderwijs, geeft in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs slechts 3,8 procent van de leraren aan (veelal) niet over de juiste 
expertise te beschikken voor het bieden van ondersteuning aan zijn of haar leerlin-
gen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Passend onderwijs op de opleiding
Aan alle leraren en respondenten met een functie in de onderwijsondersteuning is 
gevraagd of zij in de afgelopen vijf jaar hun opleiding hebben afgerond. Dit was voor 
421 leraren en 68 onderwijsondersteuners het geval. Zij kregen allen de vervolgvraag 
of er tijdens de opleiding aandacht was voor de ondersteuning van leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte. Indien het antwoord ‘ja’ was kregen zij ook de vraag in 
hoeverre zij daar werden voorbereid op de praktijk van passend onderwijs. 

Maar liefst 62,7 procent van de leraren geeft aan dat er op de opleiding geen aan-
dacht was voor passend onderwijs. Van alle leraren die op een opleiding zaten waar 
wel aandacht was voor passend onderwijs, zegt 92,3 procent dat het hen in minimaal 
de helft van de gevallen onvoldoende heeft voorbereid op de praktijk. Bij responden-
ten met een functie in de onderwijsondersteuning komt dit percentage uit op 64,2 
procent.  

‘In 2015 ben ik afgestudeerd aan de lerarenopleiding Engels. 
Op de lerarenopleiding hebben we één vak over gedragsprob-
lemen gehad, de tweede was optioneel. De kennis die we 
hiermee hebben opgedaan is ver onder de maat. De problemen 
waar je in de praktijk mee te maken krijgt, zijn te complex. Je 
voelt je tekortschieten en soms zelfs angstig.’
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Was er tijdens de opleiding aandacht voor passend onderwijs?

JA NEE

Respondenten met leraarsfunctie 37,3 62,7

Respondenten met functie in de onderwijsondersteuning 55,2 44,8

De mate waarin leraren en onderwijsondersteuners door de opleiding zijn 
voorbereid op de praktijk van passend onderwijs/speciaal onderwijs

JA MEER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

MEER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met leraars-
functie 

3,3 4,2 13,4 41,0 38,0

Respondenten met 
functie in de onderwijs-
ondersteuning

25,4 10,4 29,9 19,4 14,9

Professionalisering en kennisdeling
In het primair en voortgezet onderwijs geeft respectievelijk 73,2 en 57,2 procent van 
de respondenten aan dat er binnen het schoolbestuur en/of samenwerkingsverband 
soms of regelmatig professionaliseringsactiviteiten worden georganiseerd gericht op 
de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit percen-
tage ligt in het (voortgezet) speciaal onderwijs zelfs op 81,6 procent. 

In alle drie de sectoren geven de meeste respondenten aan dat er zelden of soms 
contact is met andere scholen voor het uitwisselen van expertise en ervaringen op 
het gebied van passend onderwijs. Uit onderstaande cijfers blijkt wel dat dit in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs meer de gebruikelijke praktijk is dan in het regulier 
onderwijs. Hetzelfde geldt voor het organiseren van professionaliseringsactiviteiten 
op dit gebied.      

‘Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs geb-
eurt met name op bestuurlijk niveau. Leren van elkaar op de 
werkvloer gebeurt helaas nauwelijks.’

Frequentie van professionaliseringsactiviteiten gericht op de ondersteuning van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

REGELMATIG SOMS ZELDEN NOOIT

Primair onderwijs 29,2 44,0 20,1 6.6

Voortgezet onderwijs 14,7 44,2 30,7 10,4

(Voortgezet) speciaal onderwijs 50,8 30,8 15,1 3,2

Frequentie van contact met andere scholen (binnen of buiten het samen-
werkingsverband) voor het uitwisselen van expertise en ervaringen

REGELMATIG SOMS ZELDEN NOOIT

Primair onderwijs 17,4 39,8 29,3 13,5

Voortgezet onderwijs 11,3 33,0 32,8 22,9

(Voortgezet) speciaal onderwijs 21,6 44,0 27,4 7,0
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Tijd en werkdruk 
passend onderwijs

86 procent van de leraren uit het regulier onderwijs zegt dat er (veelal) onvoldoende 
tijd is om alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte van de benodigde 
ondersteuning te voorzien. Niet alleen is er te weinig tijd voor de leerling met extra 
ondersteuning, ook blijft er volgens 74,5 procent van de leraren (veelal) onvoldoende 
tijd over voor de ‘gewone’ leerling. Uit de open reacties blijkt dat dit vooral leerlin-
gen raakt die geen extra ondersteuning krijgen, maar wel moeite hebben om mee te 
komen. 

‘Zodra een klas groter is dan twintig leerlingen trekken zor-
gleerlingen, maar ook gewone leerlingen aan het kortste eind. 
Het is een utopie dat leraren in een lesuur iedereen hulp kun-
nen bieden. Het is steeds hinken op twee benen; wie heeft me 
nu het hardst nodig.’

76,8 procent van de respondenten met een leraarsfunctie geeft aan dat er (veelal) 
andere taken blijven liggen omdat alles rondom passend onderwijs te veel tijd in be-
slag neemt. Er is in de enquête niet gevraagd welke taken als eerste blijven liggen. 

Heb je voldoende tijd om alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
van de benodigde ondersteuning te voorzien?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het regulier 
onderwijs 

1,6 3,6 8,9 36,7 49,3

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het (v)so

9,0 15,8 17,3 39,4 18,3

Blijft er naast het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig 
hebben, voldoende tijd over voor andere leerlingen?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het regulier 
onderwijs 

3,0 6,3 16,2 42,1 32,4
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Blijven er door de tijd die een leraar kwijt is aan het ondersteunen van leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte andere taken liggen?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
leraarsfunctie in het regulier 
onderwijs 

53,7 23,1 12,8 5,5 4,9

Respondenten met een functie in de onderwijsondersteuning
Volgens 73,2 procent van de respondenten met een functie in de onderwijsonder-
steuning in het regulier onderwijs is er in minimaal de helft van de gevallen on-
voldoende tijd om individuele leerlingen (of een klein groepje leerlingen) apart te 
begeleiden. 

Is er voldoende tijd en ruimte om (een klein groepje) leerlingen apart te 
begeleiden?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
functie in de onderwijs-
ondersteuning in regulier 
onderwijs

13,0 13,9 16,5 35,9 20,8

Respondenten met een 
functie in de onderwijs- 
ondersteuning in (v)so

13,1 16,7 16,7 44,0 9,5

Respondenten met een functie in de leerlingenzorg
82,1 procent van de respondenten met een functie in de leerlingenzorg uit het re-
gulier onderwijs geeft aan dat zij in minimaal de helft van de gevallen onvoldoende 
tijd hebben om alle taken die bij hun functie horen goed te kunnen uitvoeren. 74,9 
procent van de respondenten met een functie in de leerlingenzorg in het regulier 
onderwijs geeft aan dat zij leraren in minimaal de helft van de gevallen onvoldoende 
kunnen ondersteunen. 

Heb je voldoende tijd om alle taken die bij je functie horen goed te kunnen uit-
voeren?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
functie in leerlingenzorg 
in het regulier onderwijs

6,9 11,0 18,5 33,5 30,1

Respondenten met een 
functie in leerlingenzorg 
in het (v)so

13,9 16,5 21,5 34,2 13,9
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Kan je leraren vanuit je functie voldoende ondersteuning/ontlasten?

JA VAKER 
WEL DAN 
NIET

EVEN VAAK 
WEL ALS 
NIET

VAKER 
NIET DAN 
WEL

NEE

Respondenten met een 
functie in de leerlingenzorg 
in het regulier onderwijs

3,8 21,3 32,0 28,2 14,7

Respondenten met een 
functie in leerlingenzorg 
in het (v)so

10,1 34,2 25,3 24,1 6,3

Invallen voor de leraar
Aan alle respondenten met een functie in de onderwijsondersteuning of leerlin-
genzorg is gevraagd of zij weleens worden ingezet als leraar omdat er anders geen 
invaller is. 29,5 procent van de respondenten met een functie in de onderwijsonder-
steuning in het regulier onderwijs geeft aan dat dit regelmatig of structureel gebeurt. 
Bij respondenten met een functie in de leerlingenzorg in het regulier onderwijs komt 
dit percentage uit op 16,9 procent. In het (voortgezet) speciaal onderwijs liggen deze 
getallen doorgaans nog een stuk hoger dan in het regulier onderwijs.

In de open opmerkingen geven leraren aan dat de extra handen in de klas als sneeuw 
voor de zon verdwijnen door het oplopende lerarentekort. Dit geldt niet alleen voor 
het regulier onderwijs, maar ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, waar het 
tekort aan leraren onevenredig hard voelbaar is. 

‘Ik vind het lerarentekort een ernstige bedreiging voor 
passend onderwijs. Alles valt of staat met een stabiele, 
goede leraar voor de groep. Wij hebben nu te maken met veel 
vervangers, wat de kwaliteit van het onderwijs en vooral dat 
voor de leerlingen met arrangementen ondermijnt.’

Word je tijdens de uren die staan voor je functie in de onderwijsondersteuning 
weleens ingezet als leraar omdat er geen invaller is?

STRUCTUREEL REGELMATIG SOMS ZELDEN NOOIT

Primair 
onderwijs

8,4 21,7 27,3 21,7 21,0

Voortgezet 
onderwijs

15,9 12,5 31,8 23,9 15,9

Voortgezet 
speciaal 
onderwijs

19,0 29,8 29,8 8,3 13,1
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Word je tijdens de uren die staan voor je functie in de leerlingenzorg weleens 
ingezet als leraar omdat er geen invaller is?

STRUCTUREEL REGELMATIG SOMS ZELDEN NOOIT

Primair 
onderwijs

2,8 15,8 28,7 30,0 22,7

Voortgezet 
onderwijs

1,4 9,7 16,7 18,1 54,2

(Voortgezet) 
speciaal 
onderwijs

8,9 6,3 35,4 20,3 29,1

Werkdruk
Maar liefst 98,6 procent van de leraren uit het primair en voortgezet onderwijs geeft 
aan dat passend onderwijs leidt tot een verhoging van de werkdruk. De genoem-
de oorzaken van de hoge werkdruk zijn divers. In beide sectoren wordt het aantal 
zorgleerlingen en/of zwaarte van zorgvraag van leerlingen genoemd als belangrijkste 
oorzaak van de hoge werkdruk. In het primair onderwijs volgen de administratieve 
lasten en overleggen met ouders. In het voortgezet onderwijs de interne overleggen 
en de administratieve lasten. 

‘Zelf sta ik al 25 jaar voor de klas en ik heb het alleen maar 
zwaarder voor docenten zien worden de afgelopen jaren. 
Ik ben niet zo’n docent die zegt dat vroeger alles beter was, 
maar de afgelopen vijf jaar zijn geen verbetering geweest. 
Ik snap volkomen dat nieuwe jonge afgestudeerde docenten 
afknappen op de hoeveelheid werk en de werkdruk. 
De klassen zijn te groot en bevatten in veel gevallen teveel 
zorgleerlingen.’

Oorzaken van de hoge werkdruk volgens leraren in het regulier onderwijs

PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS

Administratieve lasten 84,9 66,3

Overleggen met ouders 70,7 60,3

Overleggen binnen de school 54,2 67,5

Overleggen met zorginstanties 68,0 44,3

Het aantal zorgleerlingen en/of 
zwaarte van de zorgvraag

87,0 84,2

Het totaal aantal leerlingen in 
de klas

49,5 61,0

Onduidelijkheid over 
procedures

33,8 43,0

Onvoldoende ondersteuning 59,8 43,3
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Wat is er nodig?

Aan alle respondenten is gevraagd wat er volgens hen nodig is om passend onderwijs 
beter te laten slagen. In alle sectoren eindigen ‘meer handen in de klas’, ‘minder grote 
klassen’ en ‘het vaststellen van een maximaal aantal zorgleerlingen per klas’ in de 
top drie. Wel zien we tussen de sectoren een verschil in de volgorde van de gegeven 
antwoorden. Waar het voortgezet onderwijs voornamelijk vraagt om minder grote 
klassen, zien we in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs de roep 
om meer handen in de klas. De verdeling ziet er verder zo goed als hetzelfde uit.  

Reactie op de vraag wat er volgens respondenten uit het regulier onderwijs 
nodig is om passend onderwijs/de ondersteuning van zorgleerlingen te  
verbeteren.

PRIMAIR  
ONDERWIJS

VOORTGEZET 
ONDERWIJS

(VOORTGEZET) 
SPECIAAL 
ONDERWIJS

Meer handen in de klas 84,9 49,3 71,2

Minder grote klassen 75,3 82,0 69.0

Meer passende onderwijs-
arrangementen

50,9 38,8 43,2

Vaststellen maximaal aantal 
zorgleerlingen per klas

64,1 68,8 43,6

Meer aandacht voor passend 
onderwijs op de opleiding

32,4 31,6 32,6

Meer gerichte 
professionalisering

43,8 44,9 41,9

‘Je wilt als leerkracht elke leerling ‘zien’. Maar doordat er te 
weinig ondersteuning is voor de zorgleerlingen, heb ik mijn 
handen vol aan deze leerlingen, wat ik met liefde doe. Maar 
hierdoor de kinderen die geen ‘rugzakje’ hebben en zichzelf 
tot zover kunnen redden, te weinig aandacht krijgen. Als 
ik meer handen in de klas had gehad, zou ieder kind weer 
‘gezien’ worden en de aandacht krijgen die hij verdient.’
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Open opmerkingen

In totaal hebben 1172 respondenten gebruik gemaakt van de optie om een open
opmerking in te vullen aan het einde van de enquête. De volgende opmerkingen 
komen bij herhaling terug:

• De meeste opmerkingen gaan over de negatieve gevolgen van passend onderwijs 
voor leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte). In het regulier 
onderwijs is er te weinig expertise en tijd om leerlingen met een extra ondersteu-
ningsbehoefte van goede ondersteuning te voorzien. Reguliere leerlingen die geen 
extra ondersteuning krijgen, lijden op hun beurt onder de aandacht die gaat naar 
het ondersteunen van leerlingen met een extra ondersteuningbehoefte. 

• Door bovenstaande benadrukken veel respondenten de meerwaarde van het 
(voortgezet) speciaal onderwijs. Er zijn volgens hen leerlingen die baat hebben bij 
de sterk gespecialiseerde context van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij moe-
ten niet zo lang mogelijk binnen het regulier onderwijs worden gehouden. Dit zorgt 
voor onnodige frustratie bij de betreffende leerling zelf, medeleerlingen en leraren. 

• Respondenten hekelen de administratieve procedures en gesprekken die gevoerd 
moeten worden om een leerling geplaatst te krijgen op het (voortgezet) speciaal 
onderwijs en voor het krijgen van een ondersteuningsarrangement in het regulier 
onderwijs. Deze trajecten worden beschreven als tijdrovend. 

• Bij herhaling noemen respondenten ook de rechtsongelijkheid die is ontstaan sinds 
de invoering van de Wet passend onderwijs: leerlingen die in het ene samenwer-
kingsverband wel een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement krijgen, krijgen dit 
met dezelfde ondersteuningsbehoefte in een ander samenwerkingsverband niet. 

• De samenwerking tussen het onderwijs-, zorg-, en jeugdhulpdomein laat in veel 
regio’s nog te wensen over. Niet alleen weten professionals elkaar moeilijk te vinden, 
ook is er te weinig tijd om daadwerkelijk te kunnen samenwerken. 

• Een aantal opmerkingen gaat ook over de positie van ouders. Zij kunnen een ver-
wijzing naar het speciaal onderwijs tegenhouden. Dit heeft grote gevolgen voor de 
ontwikkeling van het kind zelf, alle andere leerlingen in de klas en de leraar die voor 
de klas staat.

• Veel respondenten met een leraarsfunctie geven aan dat met name leerlingen met 
gedragsproblemen onevenredig veel aandacht vragen. Dit heeft grote impact op 
de rest van de klas. Leerlingen met gedragsproblemen voelen zich onbegrepen en 
belanden vaker in conflictsituaties. Reguliere leerlingen voelen zich niet altijd veilig 
door deze conflicten. 

• Respondenten zien de complexiteit en zwaarte van de zorgvraag van leerlingen in 
alle sectoren toenemen. Niet voor alle leerlingen zijn er passende arrangementen.

• De personeelstekorten in het onderwijs vormen een gevaar voor de kwaliteit. Extra 
handen in de klas verdwijnen omdat ondersteuners worden ingezet als leraar. Be-
kende gezichten voor de klas zijn voor leerlingen niet langer vanzelfsprekend, terwijl 
dit juist voor leerlingen met extra ondersteuning heel belangrijk is.  

• Respondenten geven aan nauwelijks zicht te hebben op de besteding van de mid-
delen voor passend onderwijs. Het is hierdoor onduidelijk of en hoe het geld wordt 
besteed.
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