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Baken eens goed af wat
passend onderwijs is

M
et 25 maatre-
gelen wil mi-
nister Arie
Slob (Onder-
wijs) passend
onderwijs
verbeteren en
stapsgewijs

toewerken naar inclusiever onder-
wijs. De Tweede Kamer steunt die
koers. Maar deze plannen hebben al-
leen kans van slagen als er voldoende
draagvlak is bij leraren. Precies dat
hebben we de afgelopen jaren zien af-
kalven in het basis- en voortgezet on-
derwijs. 
In 2014 trad de Wet passend onder-

wijs in werking. Vanaf dat moment
volgden wij, een consortium van on-
derzoekers, de invoering. Onze con-
clusie is dat veel doelen van passend
onderwijs op stelselniveau zijn be-
reikt. Zoals kostenbeheersing en de-
centralisering. 
Binnen scholen is de impact veel

kleiner: de maatregelen hebben strikt
genomen het dagelijks werk van lera-
ren nauwelijks geraakt. Het is bijvoor-
beeld niet zo dat grote groepen leer-
lingen die voorheen naar het speciaal
onderwijs zouden gaan, nu naar een
reguliere school gaan. De laatste ja-
ren neemt het aantal leerlingen in
het speciaal onderwijs juist toe. 
Het is ook niet zo dat er nu veel

meer thuiszitters naar school gaan:
ook het aantal thuiszitters is ge-
groeid. Veel scholen hebben de on-
dersteuning wel uitgebreid, maar op
een manier die voor leraren vaak niet
direct zichtbaar is. De intern begelei-
der of de ondersteuningscoördinator
kreeg bijvoorbeeld meer uren. Op ba-
sisscholen zijn er weliswaar meer on-
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Sietske Waslander, Guuske Le-
doux, Ton Eimers, Anke de Boer,
José van der Hoeven, Ed Smeets
enMiriam Walraven behoren tot
een groep van wetenschappers die
het passend onderwijs sinds de in-
voering in 2014 onderzoekt.

ZORGLEERLINGEN

Minister Slob moet pas-
send onderwijs beter be-
grenzen, anders kalft het
draagvlak onder leraren af. 

‘Onze zoon viel in 2014 defini-
tief uit in de tweede klas van
het speciaal voortgezet onder-
wijs’, zegt Sara Stegen, modera-
tor van twee Facebook-
platforms voor ouders van
‘thuiszitters’. ‘Wat ik onverteer-
baar vind, is dat ik nog steeds
ouders tegenkom die nu exact
hetzelfde meemaken als wij
destijds. Wat zeggen we tegen
slachtoffers van passend on-
derwijs? Tegen kinderen die op
hun 18de niet verder zijn geko-
men dan 2 mavo of 3 havo?
Voor hen is een herstelfonds
nodig waarmee zij alsnog hun
onderwijs kunnen vormgeven,
een bedrijf starten of een coach
inhuren. En zorg voor een wet-
telijk geborgd leerrecht met fi-
nanciering, voor als je niet past
in het onderwijssysteem. Dát
moet de opdracht zijn voor de
minister van Onderwijs.’
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derwijsassistenten gekomen, maar
niet zoveel dat elke leraar daar ook
van kan profiteren.  
Dat passend onderwijs het dage-

lijkse werk van leraren nauwelijks
heeft bereikt, wil niet zeggen dat er
niets veranderd is voor leraren. Uit
ons onderzoek blijkt dat leraren zich
zwaarder belast zijn gaan voelen door
leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften. Leraren hebben ook toe-
nemend het gevoel dat ze tekortschie-
ten. Leraren vragen veel van zichzelf,
omdat ze het beste willen voor leer-
lingen. Ze willen meer doen dan ze
kunnen waarmaken. Dat leidt tot
frustratie. Leraren hebben dan ook
steeds meer het gevoel dat ze tegen
hun grenzen aanlopen. 
Hoe kan dat? Er is geen hard bewijs

dat het aantal ‘zorgleerlingen’ op re-
guliere scholen is toegenomen. Er
zijn wel indicaties, vooral in het basis-
onderwijs, dat de complexiteit van de
problematiek bij leerlingen toe-
neemt. Niettemin voelen leraren zich
meer belast en neemt het draagvlak
voor passend onderwijs af. Volgens
ons heeft dat alles te maken met het
onbegrensde karakter van passend

onderwijs. Ten eerste is niet duidelijk
voor wie passend onderwijs wel en
niet bedoeld is. Voor leraren vallen
alle leerlingen die ‘iets extra’s’ nodig
hebben onder passend onderwijs. 
Ten tweede is het onderwijs aan

leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften niet los te zien van wat er
verder allemaal in scholen speelt.
Vanuit het beleid bekeken zijn het le-
rarentekort, hoge werkdruk of
groepsgrootte andere ‘dossiers’. 

Consequenties

De dagelijkse praktijk in scholen trekt
zich daar weinig van aan. Als de in-
tern begeleider zelf voor de klas staat,
omdat er niemand anders is, heeft
dat direct consequenties. Die begelei-
der heeft dan immers minder tijd om
met een leraar te bespreken hoe een
specifieke leerling het best onder-
steund kan worden. En ten derde is
het de vraag wanneer onderwijs vol-
doende ‘passend’ is. Het woord sugge-
reert maatwerk en een aanpak die
precies op de individuele leerling is
toegesneden. Dat schuurt met de ma-
nier waarop onderwijs is ingericht,
namelijk als groepsproces.
Minister en Kamer willen stapsge-

wijs toewerken naar inclusiever on-
derwijs. Dat is ambitieuzer dan pas-
send onderwijs. Op de weg daar naar-
toe heeft het beleid voor leraren een
aantal maatregelen in petto. Er komt
een landelijke basisnorm voor wat
scholen minimaal moeten bieden bij
het ondersteunen van leerlingen. Le-
raren krijgen meer inzicht in de fi-
nanciële middelen en meer inspraak
bij de verdeling daarvan. En er komt
meer aandacht voor passend onder-
wijs in lerarenopleidingen. 
Deze maatregelen doen weinig om

de onbegrensdheid van passend on-
derwijs beter in toom te houden. Een
basisnorm geeft wel een minimum
aan, maar dat geeft leraren nog wei-
nig houvast om te bepalen wanneer
het onderwijs voldoende ‘passend’ is.
Onderwerpen die voor leraren direct
verbonden zijn met passend onder-
wijs, zoals het lerarentekort en de
werkdruk, blijven in het beleid ge-
scheiden trajecten. 
En met de ambitie van inclusiever

onderwijs, gaan de verwachtingen al-
leen maar verder omhoog. Dit gaat de
scepsis onder leraren niet verdrijven.
En zonder leraren gaat het niet.

H
et waren geen gewone
schild-knuppel-en-hel-
men-troepen die Aleks-
andr Loekasjenko be-

stelde toen zijn bevolking de straat
op ging. Aan het begin van het pro-
test dat deze week de honderd da-
gen passeerde, vroeg hij Vladimir
Poetin om een speciaal type ver-
sterking: informatietroepen. 
De troepen kwamen er. Teams

van de Russische staatstelevisie
sturen al drie maanden de Belarus-
sische tv-kanalen aan vanuit
Minsk. Alleen: ze lijken niet te hel-
pen. Propaganda werkt zolang er
mensen naar kijken. Maar de Bela-
russen kijken niet meer. Volgens
een enquête van King’s College
London en onderzoeksbureau
 Sociolytics heeft de bevolking
 massaal de tv uitgezet. 
De conclusies van het onder-

zoek zijn een nachtmerrie voor
elke dictator. Minder dan een-
derde van de bevolking kijkt nog
met regelmaat naar de hersen-
spoelzenders. Ter vergelijking: in
Rusland zet driekwart van de be-
volking geregeld een staatszender
op. De betrouwbaarste nieuws-
bron volgens de ondervraagden:
Tut.by, een nieuwssite die Loeka -
sjenko heeft verboden.

De onderzoekers vroegen zich
ook af hoe dat kan. Gesprekken
met Belarussen leerden dat de
meeste kijkers niet verloren zijn
door de repressie van de afgelopen
maanden. Nee, de propagandisten
verspeelden hun geloofwaardig-
heid al een paar maanden eerder,
bij de uitbraak van de coronapan-
demie. Terwijl tienduizenden Bela-
russen ziek werden, was de bood-
schap aan de kijkers: Belarussen
zijn immuun voor het virus en wie
zich toch zorgen maakt, moet
maar een wodkaatje drinken zoals
de president adviseert. 
Toen de protesten begonnen,

stond de tv al uit. ‘Mensen geloven
ons niet meer’, zei een teleurge-
stelde presentator destijds tegen
nieuwssite Meduza. 
De Russische informatietroepen

lijken te laat. De Belarussische tv
waarschuwt sinds hun komst voor
‘het gevaar van de Navo’, voor ja-
ren van chaos en voor net zoveel
bloed als bij de Oekraïense revolu-
tie van zeven jaar geleden. Maar
Loekasjenko’s zenders lijken te
verzwakt om Belarussen over te
halen om binnen te blijven. 

Eenderde van de bevolking in-
stalleerde in de afgelopen maan-
den Telegram, een berichtenapp
met nieuwskanalen. Zoals Nexta,
een kanaal met ruim 2 miljoen vol-
gers (er wonen 9,5 miljoen men-
sen in Belarus) dat non-stop vi-
deo’s verspreidt van demonstra-
ties en de repressie. 
Die repressie is voor een groot

deel gericht tegen de makers van
de media die de Belarussen nu ver-
trouwen. Zondag werden 24 jour-
nalisten gearresteerd bij de her-
denking van Raman Bandarenka,
een demonstrant die vorige week
doodgeslagen werd door gemas-
kerde agenten. Een van de opge-
pakte journalisten kan drie jaar ge-
vangenisstraf krijgen.
Maar het regime krijgt de

nieuwssites en Telegram-kanalen
niet definitief uit de lucht. Nieuwe
bewijzen van staatsgeweld blijven
maar komen. Nexta publiceerde
zondag video’s van een granaten-
regen die de politie afvuurde op
een groep demonstranten bij een
herdenking van de omgekomen
demonstrant. Tut.by kwam dins-
dag met ooggetuigenverslagen
van mensen die demonstranten
bij hen thuis lieten schuilen tij-
dens een woeste klopjacht. 
Een vrouw die twaalf demon-

stranten in haar flatje liet onder-
duiken: ‘De agenten gingen langs
alle deuren. Ik deed open in mijn
pyjama, liet mijn paspoort en in-
schrijving bij de gemeente zien,
maar dat hielp niet. De agenten
gingen naar binnen en vonden
mensen in de kast. Iedereen werd
afgevoerd in een arrestantenwa-
gen.’ 
De repressie van de gewone

troepen gaat onverminderd door,
maar de informatietroepen lijken
verslagen. De feiten van de eerste
honderd protestdagen zijn voor
de Belarussen niet meer te verber-
gen: ruim 25 duizend arrestaties,
vijfhonderd gedocumenteerde ge-
vallen van marteling en zeven
dode demonstranten.

Alternatieve media
verdringen propaganda

Russische staatsmedia helpen het belaagde regime
in Minsk een handje. De hersenspoelzenderswor-
den echter nauwelijks meer bekeken, constateert

correspondent Tom Vennink.

MEDIA IN BELARUS

Tom Vennink 
is correspondent 
in Moskou.


