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Door passend onderwijs verandert er nogal 
wat voor ouders van een kind met specifieke 
onderwijsbehoeften. Op dit moment zijn er nog 
geen onderzoeksgegevens die laten zien hoe 
ouders deze veranderingen ervaren. Wel is er 
een nulmeting uitgevoerd naar de tevredenheid 
van ouders over de situatie van vóór de invoe-
ring van passend onderwijs. Uit de resultaten 
van dit onderzoek destilleren Liselotte van 
Loon-Dikkers en Guuske Ledoux een aantal 
belangrijke aandachtspunten.

Door de invoering van passend onderwijs veran-
dert er nogal wat voor ouders met een kind dat 
specifieke onderwijsbehoeften heeft. Zo moet de 
zorgplicht voor schoolbesturen ervoor zorgen dat 
ouders niet meer hoeven te ‘shoppen’ om voor hun 
kind een goede plek te vinden: schoolbesturen 
hebben de plicht om voor het kind met specifieke 
onderwijsbehoeften een passende plek te vinden, 
op de eigen school/scholen of elders. Het streven 
is om dat onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij te 
organiseren, wat er mogelijk toe zal leiden dat 
ouders die dat willen voor hun kind, vaker een plek 
in het regulier onderwijs kunnen krijgen of behou-
den. Verder hebben ouders allerlei mogelijkheden 
gekregen om eventuele geschillen met besturen 
of samenwerkingsverbanden aan te kaarten bij 
speciale commissies en instanties en uiteindelijk 
ook bij de rechter.
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Van diverse kanten is gewaarschuwd dat niet alle ver-
anderingen per se verbeteringen zijn. De Evaluatie- 
en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO), 
die tot 2014 de overheid heeft geadviseerd, wees 
erop dat invoering van passend onderwijs de positie 
van de ouders zou kunnen verzwakken ten opzichte 
van oude situatie. Daarvoor gaf de ECPO een aantal 
redenen:
• ouders hebben minder rechten dan voorheen 

om zelf te kiezen tussen regulier en speciaal 
onderwijs, omdat vanwege de zorgplicht nu het 
schoolbestuur hierin leidend is;

• ouders kunnen bij onderhandelingen over de 
toelating van hun kind niet meer een zorgbud-
get (rugzak) inzetten als compensatie voor de 
school, omdat het rugzaksysteem is verdwenen;

• ouders kunnen niet meer rekenen op objectieve, 
onafhankelijke indicering, omdat de onafhanke-
lijke indiceringsorganen zijn afgeschaft en de sa-
menwerkingsverbanden zelf over het toewijzen 
van extra steun gaan;

• degene die feitelijk bepaalt of de leerling extra 
ondersteuning behoeft, is de school van aanmel-
ding; de mening van de ouders is niet gelijkwaar-
dig aan de afweging van de school;

• ouders hebben minder inspraak in de zorg die 
geboden zal worden, want bij het op te stellen 
ontwikkelingsperspectief voor hun kind hoeven 
ze niet te tekenen voor akkoord;

• decentralisatie van regels zal leiden tot minder 
rechtsgelijkheid voor ouders.
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ouders met een kind met specifieke onderwijsbe-
hoeften. Zo’n 1800 ouders uit basis-, voortgezet en 
speciaal onderwijs en het middelbaar beroepson-
derwijs hebben aan dit onderzoek meegedaan. 

Deze nulmeting laat zien dat de ouders over het 
algemeen redelijk tevreden waren over hoe de 
school van hun kinderen vóór de invoering van 
passend onderwijs de leerlingenzorg regelde. Dat 
geldt zowel voor ouders van kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben als voor de overige 
ouders. Er is gevraagd naar tevredenheid over 
de communicatie en informatievoorziening; het 
schoolkeuzeproces; signalering van problemen en 
behoeften van kinderen en feitelijke ondersteuning 
bij kinderen waar dat nodig is; en de mate waarin 
ouders vinden dat er sprake is van goed partner-
schap tussen school en ouders. Vragen over de 
communicatie en informatievoorziening en over 
partnerschap zijn voorgelegd aan alle ouders, vra-
gen over de overige aspecten alleen aan ouders 
met een kind dat extra steun krijgt/nodig heeft. Op 
al deze aspecten is het beeld dat ouders gemid-
deld behoorlijk tevreden waren. Het lukte ouders 
van kinderen die extra ondersteuning nodig had-
den over het algemeen zonder veel problemen om 
hun kind op een reguliere school in te schrijven.

Op alle onderzochte aspecten is er echter ook 
steeds een minderheid die niet zo tevreden was. 
Sommige ouders hebben ervaren dat de school 
niet op tijd contact opnam toen er iets aan de hand 
was met hun kind en ook niet duidelijk aangaf wat 
er dan precies aan de hand was. Daarover waren 
deze ouders het meest ontevreden.

Verder waren ouders van kinderen in het speciaal 
onderwijs tevredener over de communicatie met 
de school dan ouders in het regulier onderwijs. 
Binnen het regulier onderwijs waren ouders van 
kinderen met extra ondersteuning tevredener over 
de relatie met de school dan ouders van kinderen 
zonder extra ondersteuning, wellicht omdat ze 
vaker contact met de school hebben. Ouders met 

Terughoudendheid van scholen? 
Een ander mogelijk probleem dat naar voren is 
gebracht, is dat er een spanningsvolle verhouding 
kan ontstaan tussen ouders van leerlingen die 
extra steun nodig hebben en ouders van leerlingen 
die deze steun niet krijgen. De eerste groep heeft 
er belang bij dat hun kind specifieke hulp krijgt, 
liefst in een school dichtbij huis. De tweede groep 
heeft er belang bij dat het leerproces voor hun kind 
zo min mogelijk wordt verstoord. Beide groepen 
ouders hebben recht op passend onderwijs en het 
is de school die in de praktijk de afweging moet 
maken of beide belangen tegelijk en in gelijke 
mate gediend kunnen worden. Op het moment dat 
er nog een school gekozen moet worden, maken 
ouders die afweging zelf natuurlijk ook. Dat kan 
ertoe leiden dat ouders van de tweede groep 
leerlingen scholen mijden die in hun ogen te veel 
energie besteden aan de opvang van leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Voor scholen 
kan dat er weer toe leiden dat ze terughoudend 
zullen zijn met de aanname van die leerlingen, 
vanwege de angst voor negatieve invloed op het 
aantal aanmeldingen. Er is in passend onderwijs 
feitelijk geen ander mechanisme voor een ‘eerlijke 
verdeling’ van leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften dan het op vrijwillige basis maken van 
afspraken tussen besturen binnen het samenwer-
kingsverband. 

Ouders waren tevreden over oude situatie
Op dit moment zijn er nog geen onderzoeks-
gegevens die kunnen laten zien of de positieve 
verwachtingen van passend onderwijs uitkomen 
als het gaat om de positie van de ouders, dan 
wel of de negatieve verwachtingen bewaarheid 
worden. Dit onderzoek is wel voorzien, in het 
evaluatieprogramma passend onderwijs, maar de 
resultaten komen pas in 2017 beschikbaar. Op het 
moment van de invoering van passend onderwijs 
is echter wel een nulmeting uitgevoerd naar de 
tevredenheid van ouders over de situatie van vóór 
de invoering van passend onderwijs. Dit onder-
zoek richtte zich op alle ouders, dus niet alleen op 
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kinderen in het mbo waren juist over de hele linie 
minder tevreden dan de ouders van kinderen op 
andere schooltypes. Waarschijnlijk doordat er in 
het mbo minder contact is tussen de school en 
de ouders. Verder waren laagopgeleide ouders 
tevredener dan hoogopgeleide ouders. Hoogopge-
leide ouders verwachten mogelijk meer en/of zijn 
kritischer.

Ten slotte is een belangrijke uitkomst dat zo’n 80 
procent van alle ouders er positief tegenover staat 
als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten 
die extra ondersteuning nodig hebben. De argu-
menten die ze daarvoor geven, zijn dat hun kind 
zo leert omgaan met verschillen en dat de school 
er moet zijn voor alle kinderen. Dit wijst erop dat 
de genoemde mogelijk spanningsvolle verhouding 
tussen ouders van kinderen die extra steun nodig 
hebben en overige ouders, zich niet manifesteerde 
in de situatie vóór invoering van passend onder-
wijs, althans niet in brede zin (bij grote groepen 
ouders). Afgewacht moet natuurlijk worden hoe 
zich dat na de invoering van passend onderwijs 
ontwikkelt. 

Zingend onder de douche
In de nulmeting is ook de open vraag gesteld aan 
de ouders of ze verder nog iets kwijt wilden over 
het onderwerp van de vragenlijst. Veel ouders 
hebben deze ruimte gebruikt om hun mening te 
geven over passend onderwijs. Uit de antwoorden 
blijkt dat ouders daarover verschillend denken. 
Sommige ouders zijn blij met de invoering van 
het passend onderwijs, andere juist niet. Verder 
zeggen nogal wat ouders het allemaal onduidelijk 
te vinden en niet precies te weten wat passend 
onderwijs inhoudt.

In de aanloop naar de wet op passend onder-
wijs is er een tijdlang sprake van geweest dat de 
invoering gepaard zou gaan met een bezuiniging 
van driehonderd miljoen. Hiertegen kwam veel 
protest uit het onderwijsveld en van ouders. De 
bezuiniging is vervolgens eerst afgezwakt en 

daarna helemaal ingetrokken. Desondanks brengt 
een deel van de ouders passend onderwijs nog 
steeds in verband met bezuinigingen. Een ouder 
noemt deze door haar/hem veronderstelde bezui-
niging “een maatregel die leidt tot gefrustreerde, 
overwerkte leerkrachten en kinderen die niet op 
de goede plek zitten”. Deze zorg is vaker geuit. Zo 
ook de angst dat leerlingen koste wat het kost op 
het regulier onderwijs moeten blijven, zonder dat 
ze hier de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 
Dit zeggen ouders met een leerling in het speciaal 
onderwijs. Een voorbeeld: “Mijn zoon heeft zes 
jaar op regulier onderwijs gezeten, waar hij niet 
begrepen werd en als lastig bestempeld werd. Om 
deze reden vind ik het niet fijn te lezen dat kinde-
ren met een rugzakje op regulier onderwijs blijven. 
Sinds mijn zoon op speciaal onderwijs is, zingt hij 
weer onder de douche en kan hij weer echt spelen. 
Hij is niet meer anders of lastig en dat geeft hem 
en ons als ouders heel veel rust en gezelligheid 
thuis.”

Naast bezuinigingen, zijn sommige ouders ook 
bang voor de grote klassen in het regulier onder-
wijs, waarin leerlingen ondergesneeuwd zul-
len worden. De leerkracht mist volgens hen de 
capaciteiten om in grote klassen aan de behoeften 
van iedere leerling te voldoen. Ze menen dat dit 
zal leiden tot het onvoldoende begeleiden van 
leerlingen. Een voorbeeld: “Mijns inziens zijn de 
klassen in het regulier onderwijs veel te groot en is 
de werkdruk van de leraar te hoog en soms ook de 
kennis over met name autisme te gering”. 

Er zijn dus ouders die bang zijn voor de gevolgen 
van passend onderwijs, maar er zijn ook ouders 
die de veranderingen als positief ervaren. Ieder 
kind is uniek, wordt er gezegd, dus het labelen 
moet verminderd worden. En doordat leerlingen 
met en zonder beperkingen in één klas zitten, zou 
er meer respect komen voor elkaar. Een ouder be-
noemt de positieve verandering als volgt: “Wij zijn 
voor passend onderwijs. Dit is een zeer positieve 
ontwikkeling. We moeten niet uitgaan van wat een 
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kind niet kan, maar wat kinderen wel kunnen. Kijk 
niet naar het probleem maar naar de oplossing. 
Zorg kan prima geboden worden. Door ze niet 
naar een aparte school te sturen en te benoemen 
dat ze ‘anders zijn’, krijgen deze kinderen meer 
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.”.

Verder vinden ouders dat leerlingen die extra 
uitdaging nodig hebben, die uitdaging ook horen 
te krijgen. “Passend onderwijs is bedoeld voor alle 
kinderen, het plus-aanbod zou ook beschouwd 
moeten worden, niet alleen het min-aanbod.” 
Sommige ouders vrezen dat leerlingen die meer 
kunnen/sneller leren dan de gemiddelde leerling, 
geen extra aanbod krijgen omdat de aandacht 
naar leerlingen met rugzakjes gaat.

Ten slotte geven ouders aan maar weinig informa-
tie te hebben gekregen over de invoering van het 
passend onderwijs. Ze hebben daarover vanuit de 
school geen voorlichting gehad. Dat vinden ze een 
tekortkoming die kan leiden tot minder vertrouwen 
en meer onbegrip.

Informeer ouders op tijd
Zoals gezegd zal toekomstig onderzoek moeten 
uitwijzen of passend onderwijs positief of negatief 
uitwerkt voor ouders, in welke opzichten en voor 
wie. Uit de nulmeting kunnen we al wel opmaken 
dat dat waarschijnlijk geen eenduidig beeld zal 
opleveren, omdat ouders nu eenmaal verschillen 
in opvattingen en behoeften. Maar wat scholen en 
samenwerkingsverbanden zich nu al ter harte kun-
nen nemen, is de behoefte van ouders aan goede 
informatie. Vertrouwen en begrip zijn immers de 
basis voor een goede relatie tussen ouders en 
school. ■
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BENT U SCHOOLLEIDER OF 
BESTUURDER IN HET VO?

De VO-academie is door de VO-raad in het leven 
geroepen speciaal om u te ondersteunen, te stimuleren  
en te faciliteren bij uw (verdere) professionalisering. 
Belangrijke thema’s waar we – samen met u – aan 
werken zijn onder andere strategisch HRM, financieel 
leiderschap, leernetwerken, coaching en intervisie, 
onderwijskundig leiderschap, inductie van beginnende 
schoolleiders en collegiale bestuurlijke visitaties.

Alle informatie over de VO-academie vindt u op:

 www.vo-academie.nl
 twitter.com/voacademie
 LinkedIn p zoeken op VO-academie

De VO-academie is een programma van de VO-raad dat  

zich richt op de verdere professionalisering van schoolleiders 

en bestuurders. Het programma bestaat uit diverse onder-

delen, allen opgezet vanuit het principe ‘leren van en met 

elkaar’.
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