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Inleiding	  
	  
In	  dit	  onderzoeksverslag	  zal	  naar	  voren	  komen	  wat	  de	  leerkrachten	  binnen	  de	  Protestants-‐	  
Christelijke	  Schoolvereniging	  Leiden	  denken	  nodig	  hebben	  om	  in	  de	  toekomst	  meer	  passend	  
onderwijs	  te	  geven.	  
Binnen	  mijn	  aanstelling	  als	  leerkracht	  heb	  ik	  zelf	  veel	  vragen	  gehad	  over	  passend	  onderwijs.	  
In	  de	  periode	  van	  mijn	  Master-‐studie	  intern	  begeleiden	  heb	  ik	  de	  mogelijkheid	  gekregen	  om	  
onderzoek	  te	  doen	  naar	  passend	  onderwijs.	  Door	  er	  meer	  over	  te	  lezen,	  discussiëren,	  
schrijven	  en	  passend	  onderwijs	  zelf	  te	  ervaren	  heb	  ik	  mij	  een	  goed	  beeld	  hiervan	  kunnen	  
vormen.	  Als	  ik	  met	  collega’s	  in	  gesprek	  raakte,	  merkte	  ik	  vaak	  weerstand.	  Ik	  was	  
nieuwsgierig	  naar	  de	  oorzaak	  van	  de	  weerstand.	  Hierover	  ging	  ik	  het	  gesprek	  met	  ze	  aan	  en	  
het	  antwoord	  was	  vaak	  dat	  ze	  dachten	  het	  niet	  aan	  te	  kunnen	  door	  gebrek	  aan	  kennis.	  Er	  zijn	  
immers	  niet	  voor	  niets	  SBO-‐scholen	  met	  SBO-‐leerkrachten.	  Wij	  hebben	  die	  expertise	  niet!	  	  
	  
Toen	  er	  in	  2010	  een	  vacature	  kwam	  voor	  de	  kenniskring	  passend	  onderwijs	  van	  de	  
hogeschool	  Leiden	  heb	  ik	  direct	  gereageerd	  en	  kwam	  hiervoor	  in	  aanmerking.	  Dit	  is	  mede	  
mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  financiële	  steun	  van	  de	  PCSL.	  Ik	  was	  van	  mening	  dat	  ik	  ervaringen	  
en	  meningen	  van	  de	  werkvloer	  kenbaar	  kon	  maken	  binnen	  deze	  kenniskring.	  Hier	  is	  de	  
mogelijkheid	  ontstaan	  om	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  wat	  de	  leerkrachten	  vinden	  dat	  zij	  nodig	  
hebben	  om	  in	  de	  toekomst	  meer	  passend	  onderwijs	  te	  geven.	  
Door	  onderzoek	  is	  mij	  duidelijk	  geworden	  dat	  leerkrachten	  inderdaad	  meer	  expertise	  willen	  
op	  gebied	  van	  leer-‐	  en	  gedragsproblemen.	  Vaak	  meldt	  men	  dat	  de	  groepssamenstelling	  ook	  
van	  invloed	  is	  op	  het	  geven	  van	  passend	  onderwijs.	  Men	  geeft	  ook	  aan	  dat	  het	  niet	  haalbaar	  
is	  als	  een	  leerkracht	  alleen	  verantwoordelijk	  is	  voor	  een	  groep.	  Het	  gaat	  hier	  niet	  alleen	  om	  
extra	  begeleiding	  in	  de	  groep,	  maar	  zeker	  ook	  om	  de	  begeleiding	  van	  de	  leerkracht	  door	  een	  
externe	  deskundige.	  
Ik	  deel	  de	  mening	  van	  de	  leerkrachten	  die	  deel	  hebben	  genomen	  aan	  het	  onderzoek.	  Om	  
beter	  passend	  onderwijs	  te	  kunnen	  geven,	  zullen	  er	  een	  aantal	  noodzakelijke	  interventies	  
gepleegd	  moeten	  worden.	  
	  
In	  het	  verslag	  zal	  eerst	  aandacht	  besteed	  worden	  aan	  passend	  onderwijs	  in	  het	  algemeen.	  
Vervolgens	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  vragen	  in	  het	  onderzoek	  met	  de	  uitnodiging	  zoals	  
die	  geschied	  is.	  Dan	  komen	  de	  gegevens	  van	  het	  onderzoek	  aanbod	  en	  tot	  slot	  zijn	  er	  de	  
conclusies	  een	  aanbevelingen	  naar	  aanleiding	  van	  het	  onderzoek.	  	  
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Passend	  onderwijs	  in	  de	  praktijk	  
	  
Passend	  onderwijs	  is	  al	  een	  aantal	  jaren	  een	  begrip	  binnen	  onderwijzend	  Nederland.	  Van	  
een	  feit	  kunnen	  we	  nog	  niet	  spreken,	  omdat	  nog	  te	  weinig	  passend	  onderwijs	  gegeven	  
wordt.	  Het	  ministerie	  van	  Onderwijs	  heeft	  zijn	  standpunt	  ingenomen	  over	  hoe	  het	  Passend	  
onderwijs	  er	  	  in	  de	  toekomst	  uit	  moet	  zien.	  Er	  zijn	  echter	  in	  de	  beginfase	  te	  snel	  besluiten	  
genomen	  en	  wellicht	  is	  er	  te	  licht	  over	  het	  proces	  gedacht	  (ECPO,2010).	  	  
	  
De	  ideeën	  uit	  het	  eerste	  plan	  van	  het	  ministerie	  zijn	  niet	  of	  onvoldoende	  gerealiseerd.	  Dit	  
heeft	  geresulteerd	  in	  een	  aantal	  bijstellingen	  vanuit	  het	  ministerie	  (Dijksma,	  2009).	  Het	  
ministerie	  heeft	  een	  Evaluatie	  Commissie	  Passend	  	  Onderwijs,	  het	  zo	  genoemde	  ECPO,	  
aangesteld	  om	  het	  proces	  te	  blijven	  volgen.	  Deze	  commissie	  onderzoekt	  of	  het	  proces	  goed	  
verloopt	  en	  rapporteert	  haar	  bevindingen.	  De	  rapporten	  bevatten	  conclusies	  en	  
aanbevelingen	  om	  de	  implementatie	  van	  passend	  onderwijs	  te	  verbeteren.	  	  
	  
Passend	  onderwijs	  wordt	  door	  het	  ministerie	  van	  	  Onderwijs	  omschreven	  als:	  	  het	  systeem	  
waarbinnen	  alle	  leerlingen	  een	  passend	  onderwijszorgaanbod	  krijgen.	  	  Leerlingen	  krijgen	  
onderwijs	  dat	  het	  beste	  bij	  zijn	  of	  haar	  talenten	  en	  	  beperkingen	  past	  (Dijksma,	  2009).	  Een	  
van	  de	  doelen	  die	  het	  ministerie	  gesteld	  heeft	  ,	  het	  kind	  staat	  centraal,	  komt	  hier	  duidelijk	  
naar	  voren.	  De	  twee	  belangrijke	  uitgangspunten	  die	  de	  staatssecretaris	  	  voorop	  stelt	  zijn:	  
verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  en	  het	  verbeteren	  van	  de	  organisatie	  van	  het	  
onderwijs(Dijksma,2010).	  In	  de	  brief	  van	  de	  staatssecretaris	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  komt	  
duidelijk	  naar	  voren	  welke	  koers	  zij	  wil	  varen.	  Er	  is	  een	  einddoel	  gesteld.	  	  
	  
In	  de	  literatuur	  kan	  men	  veel	  lezen	  over	  wat	  passend	  onderwijs	  inhoud.	  Daar	  is	  het	  einddoel	  
helder:	  “Ieder	  kind	  moet	  een	  curriculum	  kunnen	  volgen	  wat	  bij	  zijn	  talenten	  of	  beperkingen	  
past.”De	  beschrijving	  van	  het	  doel	  	  verandert	  nog	  wel	  eens	  van	  vorm,	  maar	  niet	  van	  inhoud.	  	  
Echter	  de,	  door	  het	  ministerie	  van	  Onderwijs	  	  vastgestelde,	  weg	  er	  naartoe	  wordt	  minimaal	  
beschreven.	  	  Er	  is	  geen	  duidelijk	  kader	  te	  vinden	  over	  hoe	  de	  organisatie	  binnen	  de	  scholen	  
passend	  onderwijs	  mogelijk	  maakt.	  Wel	  zijn	  er	  aanbevelingen	  te	  vinden	  van	  individuen,	  of	  
organisaties	  die	  passend	  onderwijs	  willen	  realiseren.	  Deze	  onduidelijkheid	  of	  het	  gebrek	  aan	  
sturing	  resulteert	  niet	  in	  concrete	  stappen	  tot	  het	  realiseren	  van	  passend	  onderwijs.	  	  Er	  is	  
een	  duidelijke	  stagnatie	  zichtbaar	  in	  de	  uitvoering	  van	  passend	  onderwijs	  	  zegt	  ECPO	  in	  haar	  
onderzoek	  op	  weg	  naar	  passend	  onderwijs	  2	  (ECPO,	  2010).	  	  
Het	  is	  merkbaar	  dat	  er	  bovenschools	  meer	  beweging	  is	  gekomen	  in	  de	  herstructurering	  van	  
de	  zorg.	  Er	  zijn	  door	  het	  hele	  land	  samenwerkingsverbanden	  gevormd.	  Deze	  
samenwerkingsverbanden	  hebben	  als	  functie	  de	  scholen,	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  te	  
ondersteunen	  in	  het	  geven	  van	  passend	  onderwijs.	  In	  mijn	  rol	  als	  onderzoeker	  heb	  ik	  hier	  
meer	  zicht	  op	  gekregen.	  Door	  gesprekken	  te	  voeren	  en	  literatuur	  over	  passend	  onderwijs	  te	  
lezen,	  is	  mij	  duidelijk	  dat	  er	  daadwerkelijk	  ontwikkelingen	  plaatsvinden	  in	  het	  verbeteren	  
van	  de	  zorg	  door	  scholen	  en	  samenwerkingsverbanden.	  	  	  
	  
De	  leerkracht	  is	  de	  schakel	  die	  passend	  onderwijs	  kan	  bewerkstelligen.	  Op	  dit	  moment	  is	  nog	  
maar	  een	  klein	  deel	  van	  de	  leerkrachten	  bezig	  met	  het	  bieden	  van	  passend	  onderwijs.	  Dit	  
deel	  van	  de	  leerkrachten	  durft	  de	  uitdaging	  aan	  te	  gaan,	  ook	  al	  weet	  men	  niet	  gedetailleerd	  
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wat	  er	  van	  hem	  verwacht	  wordt.	  Het	  andere	  deel	  weet	  niet	  wat	  er	  van	  hem	  verwacht	  wordt	  
en	  komt	  om	  die	  reden	  ook	  niet	  in	  beweging.	  	  
Dit	  is	  een	  klassiek	  verschijnsel	  als	  men	  er	  de	  theorieën	  van	  verandermanagement	  	  naast	  legt.	  	  
De	  implementatie	  van	  passend	  onderwijs	  is	  een	  verandering.	  Wil	  men	  een	  verandering	  goed	  
realiseren	  dan	  zal	  men	  de	  cruciale	  stappen	  van	  verandermanagement	  moeten	  volgen.	  Een	  
aantal	  kernwoorden	  binnen	  verandermanagement	  zijn:	  tijd,	  draagkracht,	  einddoel	  	  helder	  
maken	  en	  voordelen	  van	  einddoel	  helder	  maken.	  Als	  men	  deze	  kernwoorden	  onderzoekt	  
dan	  vindt	  men	  dat	  deze	  cruciale	  termen	  ontbreken	  in	  het	  proces	  van	  passend	  onderwijs	  
(ECPO,	  2010).	  	  De	  ECPO	  geeft	  dan	  ook	  aanbevelingen	  om	  dit	  te	  keren.	  	  
	  
In	  veel	  literatuur	  over	  passend	  onderwijs	  is	  te	  lezen	  dat	  de	  leerkrachten	  	  centraal	  staan.	  Zij	  
zijn	  immers	  de	  groep	  die	  het	  moet	  het	  uitvoeren	  in	  de	  klas.	  Er	  wordt	  beschreven	  dat	  de	  
leerkracht	  meer	  kennis	  en	  vaardigheden	  moet	  opdoen,	  zij	  moeten	  zich	  meer	  
professionaliseren	  om	  passend	  onderwijs	  te	  kunnen	  geven	  (Smeets,	  2007;	  	  Meijer	  2003;	  
Schuman,	  2007).	  
	  
Er	  kan	  geconcludeerd	  	  worden	  dat	  	  binnen	  passend	  onderwijs	  meer	  verwacht	  wordt	  van	  de	  
leerkracht	  dan	  in	  het	  huidige	  onderwijs.	  Als	  men	  onderzoeken	  en	  artikelen	  leest	  over	  
passend	  onderwijs	  gaat	  het	  meestal	  over	  welke	  competenties	  de	  leerkrachten	  moeten	  
bezitten	  om	  beter	  passend	  onderwijs	  te	  verzorgen.	  	  
Het	  zijn	  goed	  bedoelde	  adviezen.	  Al	  die	  informatie	  komt	  van	  bovenaf.	  Er	  zijn	  weinig	  
onderzoeken	  waarin	  de	  leerkracht	  aan	  het	  woord	  komt.	  Leerkrachten	  worden	  zeker	  gebruikt	  
als	  toetsmiddel,	  maar	  de	  leerkracht	  aan	  het	  woord	  over	  passend	  onderwijs	  is	  schaars.	  Dit	  is	  
de	  reden	  van	  het	  onderzoek	  dat	  voor	  u	  ligt.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  als	  hoofdvraag:	  Wat	  hebben	  
leerkrachten	  nodig	  om	  meer	  passend	  onderwijs	  te	  bieden	  binnen	  de	  groep.	  	  
	  
Als	  er	  helder	  is	  wat	  leerkrachten	  nodig	  hebben	  om	  meer	  passend	  onderwijs	  te	  bieden	  en	  
men	  kan	  voorzien	  in	  die	  behoefte,	  dan	  zijn	  de	  leerkrachten	  beter	  in	  staat	  aan	  te	  haken	  bij	  de	  
veranderingen	  die	  nodig	  zijn	  om	  	  tot	  passend	  onderwijs	  te	  komen.	  Door	  	  naar	  de	  
leerkrachten	  te	  luisteren	  creëer	  je	  draagvlak	  (Kloosterboer,	  1999).	  	  Door	  de	  leerkrachten	  
mee	  te	  laten	  denken	  slaagt	  een	  verandering	  sneller.	  Een	  oplossing	  die	  vanuit	  een	  persoon	  
zelf	  komt	  zal	  sneller	  gebruikt	  worden	  dan	  een	  aangedragen	  oplossing	  van	  een	  ander	  
(Bokhorst,	  2003	  en	  Van	  Beek	  en	  Tijms,	  2005).	  
De	  resultaten	  van	  de	  enquête	  zullen	  beschreven	  worden	  en	  er	  zal	  worden	  gekeken	  of	  er	  een	  
koppeling	  gemaakt	  kan	  worden	  tussen	  vraag	  en	  huidig	  aanbod.	  	  
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Het	  onderzoek	  
	  
	  
Deze	  enquête	  is	  uitgezet	  om	  bij	  leerkrachten	  binnen	  de	  Protestants	  Christelijke	  
Schoolvereniging	  Leiden	  te	  achterhalen	  welke	  specifieke	  barrières	  bij	  kinderen	  zij	  
aankunnen.	  Ook	  is	  er	  gevraagd	  bij	  welke	  specifieke	  barrières	  men	  ontwikkeling	  nodig	  acht	  
en	  op	  welke	  wijze	  deze	  ontwikkeling	  verkregen	  dient	  te	  worden.	  Dit	  onderzoek	  is	  
noodzakelijk	  om	  de	  leerkrachten	  die	  in	  de	  toekomst	  passend	  onderwijs	  moeten	  bieden	  beter	  
te	  kunnen	  bedienen	  op	  hun	  behoeftes.	  
	  
In	  totaal	  zijn	  er	  107	  volledig	  ingevulde	  enquêtes	  waarop	  dit	  onderzoek	  is	  gebaseerd.	  De	  
uitnodiging	  is	  als	  volgt	  geschied;	  

	  
Beste	  leerkracht,	  
De	  enquête	  is	  in	  opdracht	  van	  de	  PCSL	  en	  de	  Kenniskring	  Passend	  onderwijs.	  De	  enquête	  
heeft	  als	  doelstelling	  er	  achter	  te	  komen	  waar	  we	  in	  het	  huidige	  onderwijs	  voldoende	  
bekwaam	  in	  zijn	  in	  relatie	  tot	  passend	  onderwijs	  en	  waar	  we	  onze	  aandacht	  op	  kunnen	  
vestigen	  in	  de	  toekomst.	  Met	  deze	  uitkomsten	  willen	  we	  aanbod	  en	  vraag	  vanuit	  het	  
werkveld	  beter	  op	  elkaar	  afstemmen.	  	  
Het	  invullen	  van	  de	  enquête	  kost	  u	  ongeveer	  10	  minuten	  tijd.	  Het	  is	  echter	  wel	  van	  
belang	  dat	  u	  de	  enquête	  in	  een	  sessie	  afmaakt.	  Tussentijds	  afsluiten	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  
u	  de	  enquête	  niet	  meer	  af	  kunt	  maken.	  Mocht	  dit	  gebeuren	  dan	  kunt	  u	  de	  link	  nogmaals	  
aanklikken	  en	  de	  enquête	  wederom	  invullen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  u	  alle	  vragen	  
beantwoord,	  om	  een	  goed	  resultaat	  van	  de	  enquête	  te	  krijgen.	  	  
We	  willen	  u	  vragen	  deze	  enquête	  uiterlijk	  18	  februari	  2011	  in	  te	  vullen.	  De	  resultaten	  
worden	  geanalyseerd	  en	  in	  het	  management	  overleg	  van	  12	  april	  2011	  besproken.	  	  
De	  directeuren	  communiceren	  vervolgens	  de	  uitkomsten	  en	  	  aanbevelingen	  naar	  hun	  
teamleden.	  U	  kunt	  ook	  aangeven	  dat	  u	  de	  uitkomsten	  per	  email	  wilt	  ontvangen.	  
De	  deelname	  	  aan	  de	  kenniskring	  heb	  ik	  bewust	  gedaan	  als	  leerkracht,	  om	  binnen	  de	  
kenniskring	  praktijkervaring	  vanuit	  het	  werkveld	  	  mee	  te	  geven	  aan	  onderzoekers	  en	  
beleidsmakers.	  
Wij	  weten	  immers	  wat	  er	  nodig	  is	  binnen	  de	  groepen	  en	  realiseren	  ook	  de	  uitvoering	  
hiervan.	  Ik	  hoop	  daarom	  op	  jullie	  medewerking,	  laat	  jullie	  stem	  horen.	  
Hartelijk	  dank,	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Laura	  van	  Klaveren	  
PCB	  De	  Zwaluw	  in	  opdracht	  van	  PCSL	  en	  Kenniskring	  Passend	  onderwijs	  Hogeschool	  
Leiden	  

	  	  
De	  vragenlijst	  bestond	  uit	  16	  vragen,	  waarvan	  2	  meervragen	  te	  scoren	  op	  een	  5	  puntschaal	  
van	  geheel	  bekwaam	  tot	  geheel	  niet	  bekwaam.	  Een	  meervraag	  was	  te	  scoren	  met	  ja	  of	  nee.	  
Bij	  de	  resterende	  vragen	  waren	  er	  keuzemogelijkheden	  voor	  de	  respondenten.	  Bij	  vrijwel	  
ieder	  vraag	  was	  er	  de	  optie	  voor	  de	  respondent	  zelf	  een	  ander	  antwoord	  te	  geven	  of	  een	  
toelichting	  te	  geven.	  
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Overzicht	  van	  de	  vragen:	  
1. Op	  welke	  school	  bent	  u	  werkzaam?	  

	  
2. Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  in	  het	  onderwijs?	  

	  
3. Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  met	  het	  begeleiden	  met	  kinderen	  die	  extra	  behoeftes	  

hebben?	  
	  

4. Hoeveel	  leerlingen	  heeft	  u	  op	  dit	  moment	  in	  de	  klas?	  
	  

5. Hoeveel	  daarvan	  hebben	  een	  handelingsplan?	  
	  

6. Hoeveel	  kinderen	  zouden	  naar	  uw	  inzicht	  een	  handelingsplan	  moeten	  hebben?	  
	  

7. Komen	  kinderen	  met	  onderstaande	  barrières	  tot	  hun	  recht	  in	  de	  huidige	  setting	  
binnen	  uw	  groep?	  
	  

8. In	  welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  voelt	  u	  zich	  	  bekwaam	  genoeg	  om	  een	  kind	  met	  
deze	  specifieke	  behoefte	  goed	  te	  begeleiden	  in	  zijn	  onderwijs	  proces?	  
	  

9. Op	  welke	  leerkracht	  gerelateerde	  gebieden	  voelt	  u	  zich	  bekwaam	  genoeg	  om	  een	  
kind	  met	  specifieke	  behoeften	  goed	  te	  begeleiden	  in	  zijn	  onderwijsproces?	  	  
	  

10. Welke	  kwaliteiten	  zou	  u	  inzetten	  om	  collega	  leerkrachten	  te	  coachen	  bij	  het	  
onderwijs	  aan	  specifieke	  kinderen?	  
	  

11. Welke	  kinderen	  met	  specifieke	  behoeften	  kunnen	  naar	  uw	  mening	  op	  uw	  basisschool	  
goed	  terecht?	  
	  

12. Welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  zijn	  voor	  u	  belangrijk	  om	  uit	  te	  diepen	  in	  verband	  
met	  uw	  	  aanpak	  in	  uw	  huidige	  groep	  ?	  Eerste	  keuze.	  
	  

13. Welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  zijn	  voor	  u	  belangrijk	  om	  uit	  te	  diepen	  in	  verband	  
met	  uw	  	  aanpak	  in	  uw	  huidige	  groep	  ?	  Tweede	  keuze.	  
	  
	  

14. Op	  welke	  wijze	  zou	  u	  deze	  verdieping	  willen	  verkrijgen?	  
	  

15. Als	  u	  de	  resultaten	  van	  deze	  vragenlijst	  wilt	  ontvangen,	  kunt	  u	  hier	  uw	  e-‐mailadres	  
invullen.	  	  
	  

16. Bent	  u	  bereid	  tot	  en	  verdiepend	  interview?	  Zo	  ja,	  graag	  uw	  e-‐mailadres.	  
	  
Door	  deze	  vragen	  willen	  de	  Kenniskring	  passend	  onderwijs	  en	  het	  PCSL	  een	  beeld	  krijgen	  van	  
wat	  de	  leerkrachten	  nodig	  achten	  om	  beter	  passend	  onderwijs	  te	  bieden.	  Voor	  de	  PCSL	  is	  
het	  tevens	  een	  mogelijkheid	  om	  interventies	  te	  plegen	  die	  beter	  aansluiten	  op	  de	  behoeftes	  
van	  de	  leerkrachten.	  
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Onderzoeksresultaten	  	  
	  
	  
De	  onderzoeksresultaten	  zullen	  per	  vraag	  weergegeven	  worden	  met,	  waar	  mogelijk,	  een	  
grafiek	  en	  toelichting	  van	  de	  gegevens.	  
Er	  zijn	  107	  volledig	  ingevulde	  enquêtes	  waarop	  de	  gegevens	  gebaseerd	  zijn.	  Deze	  zijn	  
afkomstig	  van	  10	  verschillende	  basisscholen	  binnen	  de	  Protestants	  Christelijke	  
Schoolvereniging	  Leiden.	  Hierbij	  is	  een	  verdeling	  van	  negen	  reguliere	  basisscholen	  en	  	  één	  
speciale	  basisschool.	  

	  
1. Op	  welke	  school	  bent	  u	  werkzaam?	  

	  
Per	  school	  is	  weergegeven	  hoeveel	  leerkrachten	  een	  enquête	  hebben	  ingevuld:	  
	  
	  

	  
	  



	  

Onderzoek	  passend	  onderwijs	  door:	  Laura	  van	  Klaveren	  PCB	  “De	  Zwaluw”	  
In	  opdracht	  van	  PCSL	  en	  de	  kenniskring	  passend	  onderwijs	  van	  de	  Hogeschool	  Leiden	   9	  

2. Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  in	  het	  onderwijs?	  
	  
	  

Op	  de	  X-‐as	  vindt	  u	  het	  aantal	  jaar	  ervaring	  en	  op	  de	  Y-‐as	  de	  frequentie	  van	  de	  gegeven	  antwoorden.	  
	  

Als	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  het	  gemiddeld	  aantal	  jaren	  dat	  men	  ervaring	  heeft	  in	  het	  
onderwijs	  dan	  kunnen	  we	  spreken	  van	  uiteen	  lopende	  antwoorden.	  De	  antwoorden	  lopen	  
van	  1	  jaar	  ervaring	  tot	  42	  jaar	  ervaring.	  	  
	  
Er	  zijn	  33	  personen	  die	  20	  t/m	  42	  jaar	  ervaring	  hebben	  en	  72	  personen	  die	  minder	  dan	  20	  
jaar	  ervaring	  hebben.	  	  
	  
Van	  deze	  72	  personen	  hebben	  er	  16	  personen	  10	  tot	  20	  jaar	  ervaring	  en	  56	  personen	  die	  
1	  tot	  10	  jaar	  ervaring	  in	  het	  onderwijs.	  
	  
Door	  de	  relatief	  grote	  groep	  personen	  in	  de	  1	  tot	  10	  jaar	  ervaring	  ligt	  het	  gemiddelde	  aantal	  
jaar	  ervaring	  in	  het	  onderwijs	  binnen	  de	  PCSL	  op	  13.74	  jaar.	  
	  

	  
Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  in	  het	  onderwijs?	  	  

(NTotaal	  =	  107)	  	  

(NValid	  =	  107)	  	  

Score	   13.74	  
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3. Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  met	  het	  begeleiden	  van	  kinderen	  die	  extra	  behoeftes	  
hebben?	  

	  

	  
Op	  de	  X-‐as	  vindt	  u	  het	  aantal	  jaar	  ervaring	  en	  op	  de	  Y-‐as	  de	  frequentie	  van	  de	  gegeven	  antwoorden.	  

	  
Het	  aantal	  jaar	  dat	  men	  ervaring	  heeft	  	  in	  het	  onderwijs	  en	  het	  aantal	  jaar	  dat	  men	  ervaring	  
heeft	  met	  het	  begeleiden	  van	  kinderen	  met	  speciale	  behoeftes	  is	  niet	  identiek.	  Er	  is	  een	  
zichtbaar	  verschil	  in	  deze	  twee	  cijfers	  van	  3.13	  jaar.	  
In	  de	  tabel	  van	  vraag	  2	  is	  te	  zien	  dat	  er	  7	  leerkrachten	  meer	  dan	  33	  jaar	  ervaring	  hebben	  in	  
het	  onderwijs.	  Deze	  aantallen	  zijn	  echter	  niet	  terug	  te	  zien	  in	  de	  tabel	  van	  vraag	  3.	  Hieruit	  
kan	  men	  concluderen	  dat	  de	  leerkrachten	  die	  meer	  dan	  33	  jaar	  ervaring	  hebben	  een	  
onderscheid	  maken	  tussen	  jaren	  werkervaring	  en	  jaren	  begeleiding	  geven	  aan	  kinderen	  met	  
extra	  behoeftes.	  Wellicht	  is	  dit	  een	  verklaring	  voor	  het	  lagere	  gemiddelde	  van	  vraag	  3.	  
	  
Het	  gemiddeld	  aantal	  jaren	  ervaring	  met	  het	  begeleiden	  van	  kinderen	  die	  speciale	  behoeftes	  
hebben	  ligt	  op	  10.61	  jaar	  
	  
Hoeveel	  jaar	  heeft	  u	  ervaring	  met	  het	  begeleiden	  met	  kinderen	  die	  speciale	  behoeftes	  

hebben?	  	  

(NTotaal	  =	  107)	  	  

(NValid	  =	  107)	  	  

Score	   10.61	  
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4. Hoeveel	  leerlingen	  heeft	  u	  op	  dit	  moment	  in	  de	  klas	  ?	  	  
	  
	  

	  
Op	  de	  X-‐as	  vindt	  u	  het	  aantal	  jaar	  leerlingen	  en	  op	  de	  Y-‐as	  de	  frequentie	  van	  de	  gegeven	  antwoorden.	  

	  
In	  de	  grafiek	  zijn	  een	  aantal	  extreem	  laag	  aantal	  leerlingen	  in	  de	  klas	  te	  vinden.	  Deze	  lage	  
aantallen	  zorgen	  voor	  een	  lager	  gemiddeld	  aantal	  leerlingen	  per	  leerkracht	  binnen	  de	  PCSL.	  
	  
Bij	  een	  van	  de	  lage	  scores	  gaat	  het	  om	  een	  leerkracht	  die	  extra	  zorg	  biedt	  aan	  een	  kleine	  
groep	  	  van	  6	  kinderen	  afkomstig	  van	  de	  Zwaluw.	  	  
	  	  
Bij	  een	  score	  van	  4	  wordt	  er	  vermeld	  dat	  het	  om	  een	  kleutergroep	  gaat,	  afkomstig	  van	  
Roomburg.	  	  
	  
De	  Springplank	  heeft	  een	  groep	  van	  6	  leerlingen	  en	  op	  de	  Sleutelbloem	  is	  er	  een	  groep	  van	  3	  
leerlingen.	  	  
	  
Het	  gemiddeld	  aantal	  leerlingen	  per	  leerkracht	  binnen	  de	  PCSL	  is	  19.61	  leerlingen.	  
	  
Aantal	  leerlingen	  in	  de	  klas:	  	  
(NTotaal	  =	  107)	  	  
(NValid	  =	  107)	  	  
Score	   19.61	  
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5. Hoeveel	  daarvan	  hebben	  een	  handelingsplan?	  
	  
	  

	  
Op	  de	  X-‐as	  vindt	  u	  het	  aantal	  handelingsplannen	  en	  op	  de	  Y-‐as	  de	  frequentie	  van	  de	  gegeven	  antwoorden.	  

	  
Per	  leerkracht	  binnen	  de	  PCSL	  is	  het	  gemiddelde	  aantal	  handelingsplannen	  binnen	  een	  groep	  
op	  7.21.	  De	  cijfers	  lopen	  echter	  uiteen	  van	  één	  handelingsplan	  tot	  17	  handelingsplannen	  per	  
groep.	  	  
	  
Het	  merendeel	  van	  86	  personen	  zit	  tussen	  de	  1	  en	  10	  handelingplannen.	  	  
	  
Slechts	  een	  klein	  aantal	  van	  21	  leerkrachten	  heeft	  tussen	  de	  11	  en	  17	  handelingsplannen.	  	  
Dit	  is	  een	  relatief	  groot	  aantal	  handelingsplannen	  per	  groep,	  als	  men	  dit	  afzet	  tegen	  het	  
gemiddelde	  van	  7.21	  handelingsplannen	  per	  groep.	  
	  
aantal	  handelingsplannen:	  	  
(NTotaal	  =	  107)	  	  
(NValid	  =	  107)	  	  
Score	   7.21	  
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6. Hoeveel	  kinderen	  zouden	  naar	  uw	  inzicht	  een	  handelingsplan	  moeten	  hebben?	  
	  
	  

	  
Op	  de	  X-‐as	  vindt	  u	  het	  aantal	  handelingsplannen	  naar	  inzicht	  van	  de	  leerkracht	  en	  op	  de	  Y-‐as	  de	  frequentie	  van	  de	  gegeven	  antwoorden.	  
	  

Het	  gemiddelde	  aantal	  handelingsplannen	  dat	  er	  aanwezig	  zou	  moeten	  zijn	  volgens	  de	  
leerkrachten	  ligt	  hoger	  dan	  de	  daadwerkelijke	  aanwezige	  handelingsplannen.	  Er	  is	  hier	  een	  
verschil	  van	  0.48	  handelingsplan	  per	  leerkracht.	  
Dit	  kan	  er	  op	  wijzen	  dat	  de	  leerkrachten	  van	  mening	  zijn	  dat	  er	  meer	  handelingsplannen	  zou	  
moeten	  zijn.	  	  
	  
Een	  interessante	  vervolgvraag	  zou	  kunnen	  zijn	  wat	  de	  reden	  is	  dat	  er	  minder	  
handelingsplannen	  zijn	  dan	  dat	  nodig	  geacht	  wordt.	  
	  
Hoeveel	  kinderen	  zouden	  naar	  uw	  inzicht	  een	  handelingsplan	  moeten	  hebben?	  	  
(NTotaal	  =	  107)	  	  
(NValid	  =	  107)	  	  
Score	   7.69	  
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7. Komen	  kinderen	  met	  onderstaande	  barrières	  tot	  hun	  recht	  in	  de	  huidige	  setting	  
binnen	  uw	  groep?	  
	  
	  

Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  afgelezen	  worden:	  Hoe	  hoger	  het	  cijfer	  hoe	  minder	  men	  vindt	  dat	  een	  kind	  binnen	  de	  huidige	  setting	  binnen	  de	  
groep	  past.	  

	  
Aan	  de	  antwoorden	  zijn	  scores	  gekoppeld,	  bij	  ja	  wordt	  er	  1	  punt	  	  gescored,	  	  bij	  nee	  2	  punten.	  
Alles	  binnen	  1.5	  punten	  daar	  kan	  men	  van	  zeggen	  dat	  er	  ruimte	  is	  om	  kinderen	  met	  deze	  
barrières	  binnen	  de	  groep	  te	  begeleiden.	  Alles	  daarboven	  lijkt	  voor	  de	  leerkrachten	  niet	  
haalbaar	  binnen	  de	  huidige	  setting.	  
	  
Deze	  vraag	  levert	  inzicht	  in	  wat	  de	  leerkrachten	  binnen	  de	  huidige	  setting	  in	  hun	  groep	  wel	  
en	  niet	  aankunnen.	  De	  volgende	  barrières	  leveren	  voor	  de	  leerkrachten	  binnen	  de	  huidige	  
setting	  in	  hun	  groep	  weinig	  problemen:	  

• Dyslexie	  	  
• Dyscalculie	  	  
• ADHD	  	  
• Minder	  begaafd	  	  
• Gedragsproblemen	  	  
• Schrijfproblemen	  	  
• Taakgerichtheid	  	  
• Motivatie	  	  
• Sociaal	  emotionele	  problemen	  
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Als	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  kinderen	  met	  barrières	  die	  men	  niet	  vindt	  passen	  binnen	  de	  
huidige	  setting	  binnen	  de	  groep	  dan	  zijn	  dit:	  

• NLD	  	  
• PDD-‐NOS	  	  
• Asperger	  	  
• Hoogbegaafdheid	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  	  
• Verstandelijke	  handicap	  	  
• Slechtziend/blind	  	  
• Slechthorend/doof	  

	  
Bij	  deze	  vraag	  is	  er	  regelmatig	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  optie	  toelichting.	  De	  leerkrachten	  
geven	  aan	  dat	  ze	  nog	  niet	  veel	  te	  maken	  hebben	  met	  deze	  barrières.	  Mochten	  ze	  er	  wel	  zijn	  ,	  
dan	  is	  er	  wel	  extra	  hulp,	  omdat	  een	  leerkracht	  dit	  niet	  alleen	  kan.	  	  
	  
Ook	  wordt	  er	  veel	  vermeld	  dat	  de	  groepsgrootte	  van	  grote	  invloed	  is	  op	  het	  wel	  of	  niet	  
kunnen	  begeleiden	  van	  kinderen	  met	  barrières.	  	  
	  
De	  leerkracht	  geeft	  aan	  dat	  het	  aantal	  kinderen	  met	  barrières	  binnen	  een	  groep	  een	  grote	  
rol	  speelt	  bij	  de	  haalbaarheid	  van	  passend	  onderwijs.	  
	  
Wat	  men	  aangeeft	  is	  dat	  men	  de	  optie	  DCD	  mist.	  	  
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8. In	  welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  voelt	  u	  zich	  	  bekwaam	  genoeg	  om	  een	  kind	  met	  
deze	  specifieke	  behoefte	  goed	  te	  begeleiden	  in	  zijn	  onderwijs	  proces?	  
	  
	  

Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  	  
	  

Het	  doel	  van	  deze	  vraag	  is	  te	  achterhalen	  waar	  men	  zich	  op	  dit	  moment	  bekwaam	  in	  voelt	  
en	  waarin	  nog	  niet	  voldoende.	  Het	  gaat	  om	  de	  competenties	  van	  de	  leerkrachten.	  De	  
gegevens	  zijn	  een	  reflectie	  van	  het	  zelfbeeld	  dat	  de	  leerkrachten	  van	  zichzelf	  hebben	  over	  de	  
betreffende	  onderdelen.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  1	  voelt	  men	  zich	  geheel	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  2	  voelt	  men	  zich	  enigszins	  bekwaam.	  	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  3	  voelt	  men	  zich	  bekwaam	  noch	  onbekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  4	  voelt	  men	  zich	  weinig	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  5	  voelt	  men	  zich	  geheel	  niet	  bekwaam.	  
Bij	  de	  scores	  tussen	  de	  3	  en	  4	  kan	  men	  zeggen	  dat	  leerkrachten	  zich	  bekwaam	  noch	  
onbekwaam	  tot	  weinig	  bekwaam	  voelen.	  Het	  gaat	  hier	  om	  de	  volgende	  onderdelen,	  deze	  
zijn	  vermeld	  van	  lage	  naar	  hogere	  scores:	  

• PDD-‐NOS	  (3.15)	  	  
• Asperger	  (3.27)	  	  	  
• NLD	  (3.44)	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  (3.50)	  	  
• Verstandelijke	  handicap	  (3.81)	  

Bij	  een	  score	  tussen	  de	  4	  en	  5	  spreekt	  men	  van	  een	  gevoel:	  weinig	  tot	  geheel	  niet	  bekwaam.	  
Dit	  komt	  voor	  bij	  de	  volgende	  onderdelen:	  

• Slechthorend/doof	  (4.06)	  
• Slechtziend/blind	  (4.21)	  

Hierover	  kan	  men	  wel	  zeggen	  dat	  leerkrachten	  wat	  meer	  vertrouwen	  hebben	  in	  hun	  
competenties	  wat	  betreft	  een	  leerling	  die	  slechthorend/doof	  zou	  zijn	  ten	  opzicht	  van	  een	  
leerling	  die	  slechtziend	  of	  blind	  zou	  zijn.	  Dit	  kan	  afgelezen	  worden	  uit	  de	  scores	  die	  bij	  
slechtziend/blind	  hoger	  uitkomen.	  
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9. Op	  welke	  leerkracht	  gerelateerde	  gebieden	  voelt	  u	  zich	  bekwaam	  genoeg	  om	  een	  
kind	  met	  specifieke	  behoeften	  goed	  te	  begeleiden	  in	  zijn	  onderwijs	  proces?	  
	  
	  

 
Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  	  
	  
Het	  doel	  van	  deze	  vraag	  is	  te	  achterhalen	  op	  welke	  leerkrachtvaardigheden	  men	  zich	  op	  dit	  
moment	  voldoende	  bekwaam	  in	  voelt	  en	  waarin	  nog	  niet	  voldoende.	  	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  1	  dan	  voelt	  men	  zich	  geheel	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  2	  punten	  dan	  voelt	  men	  zich	  enigszins	  bekwaam.	  	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  3	  dan	  voelt	  men	  zich	  bekwaam	  noch	  onbekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  4	  dan	  voelt	  men	  zich	  weinig	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  5	  dan	  voelt	  men	  zich	  geheel	  niet	  bekwaam.	  
	  
Er	  is	  op	  geen	  enkel	  onderdeel	  een	  hogere	  score	  dan	  3	  gehaald.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  
leerkrachten	  zich	  niet:	  bekwaam	  noch	  onbekwaam,	  weinig	  bekwaam	  of	  geheel	  niet	  
bekwaam	  voelen.	  
	  
Op	  alle	  onderdelen	  voelen	  de	  leerkrachten	  zich	  geheel	  tot	  enigszins	  bekwaam.	  Om	  deze	  
grafiek	  nader	  te	  bekijken	  maken	  we	  een	  tweedeling.	  De	  grens	  zal	  liggen	  bij	  1.50	  punten.	  
Bij	  de	  volgende	  vaardigheden	  is	  een	  score	  behaald	  tot	  en	  met	  1.50	  punten.	  Dit	  geeft	  aan	  dat	  
het	  gevoel	  	  van	  de	  leerkrachten	  dichtbij	  bij	  geheel	  bekwaam	  ligt.	  De	  onderdelen	  zullen	  in	  
volgorde	  genoemd	  worden	  beginnend	  met	  de	  laagste	  score:	  

• Positieve	  benadering	  (1.32)	  	  
• Voorbereiding	  van	  lessen	  (1.36)	  	  
• Veilig	  pedagogisch	  klimaat	  bieden	  (1.40)	  	  
• Begrijpen	  van	  het	  kind	  (1.46)	  	  
• Gesprekken	  voeren	  met	  kinderen	  (1.47)	  	  
• Oudercontacten	  (1.50)	  
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Bij	  de	  volgende	  vaardigheden	  is	  een	  score	  behaald	  vanaf	  1.50	  tot	  en	  met	  2.08.	  Dit	  geeft	  aan	  
dat	  het	  gevoel	  van	  de	  leerkrachten	  meer	  aan	  de	  kant	  van	  enigszins	  bekwaam	  ligt.	  De	  
onderdelen	  zullen	  in	  volgorde	  genoemd	  worden	  beginnend	  met	  de	  laagste	  score:	  

• Organisatie	  van	  instructie	  en	  begeleiding	  (1.61)	  	  
• Sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  (1.65)	  	  
• Klassenmanagement	  (1.66)	  	  
• Differentiatie	  in	  instructie	  (1.76)	  	  
• Differentiatie	  in	  werkvormen	  (1.79)	  	  
• Differentiatie	  in	  materialen	  (1.89)	  	  
• Kennis	  van	  afstemming	  leerkracht	  handelen	  op	  problematiek	  van	  de	  leerling	  (1.94)	  	  
• Pestgedrag	  (1.94)	  	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  (2.02)	  	  
• Kennis	  van	  de	  problematiek	  van	  het	  kind	  (2.08)	  

	  
De	  leerkrachten	  geven	  bij	  deze	  vraag	  bij	  alle	  onderdelen	  aan	  dat	  zij	  zich	  geheel	  tot	  enigszins	  
bekwaam	  voelen.	  Op	  basis	  van	  deze	  gegevens	  zou	  men	  kunnen	  concluderen	  dat	  
leerkrachten	  zich	  goed	  uitgerust	  voelen	  om	  passend	  onderwijs	  te	  geven.	  	  Echter	  in	  het	  
vervolg	  van	  het	  onderzoek	  zal	  blijken	  dat	  dit	  beeld	  niet	  geheel	  overeenkomt	  met	  de	  
gegevens.	  
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10. Welke	  kwaliteiten	  zou	  u	  inzetten	  om	  collega	  leerkrachten	  te	  coachen	  bij	  het	  
onderwijs	  aan	  specifieke	  kinderen?	  

	  
 

	  
De	  leerkrachten	  mochten	  hier	  meer	  dan	  1	  keuze	  aanklikken.	  
	  
Uit	  de	  grafiek	  is	  te	  lezen	  dat	  op	  ieder	  onderdeel	  er	  leerkrachten	  zijn	  die	  vinden	  dat	  zij	  genoeg	  
kwaliteiten	  hebben	  om	  collega	  leerkrachten	  te	  coachen.	  In	  de	  ruimte	  voor	  toelichting	  komt	  
wel	  aan	  de	  orde	  dat	  men	  tijd	  als	  belemmerende	  factor	  ervaart.	  
	  
Er	  zijn	  twee	  onderdelen	  die	  een	  hoog	  percentage	  hebben	  behaald.	  Dit	  zijn:	  

• Positieve	  benadering	  (78	  personen)	  	  
• Veilig	  pedagogisch	  klimaat	  bieden	  (58	  personen)	  

	  
Pestgedrag	  is	  hierbij	  de	  laagst	  scorende	  met	  respectievelijk	  12	  personen.	  
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11. Welke	  kinderen	  met	  specifieke	  behoeften	  kunnen	  naar	  uw	  mening	  op	  uw	  basisschool	  
goed	  terecht?	  

	  

 
	  
Bij	  deze	  vraag	  kunnen	  we	  zien	  of	  de	  leerkrachten	  vinden	  dat	  kinderen	  met	  deze	  
specifieke	  behoeften	  bij	  hun	  op	  school	  zouden	  kunnen	  ontwikkelen.	  	  
	  
Bij	  een	  aantal	  onderdelen	  is	  de	  score	  hoog	  te	  noemen	  van	  94.34%	  tot	  en	  met	  62.26%	  

• Dyslexie	  (94.39%)	  	  
• Taakgerichtheid	  (81.31%)	  	  
• Schrijfproblemen	  (75.70%)	  	  
• Motivatie	  (75,70%)	  	  
• ADHD	  (74.77%)	  	  
• Dyscalculie	  (71,96%)	  	  
• Sociaal	  emotionele	  problemen	  (68,22%)	  	  
• Minder	  begaafd	  (64,49%)	  	  
• Hoogbegaafdheid	  (61,68%)	  

	  
Vervolgens	  is	  er	  een	  hiaat	  zichtbaar,	  omdat	  er	  bij	  de	  andere	  onderdelen	  geen	  hoger	  score	  
dan	  38.38%	  is.	  
Bij	  deze	  specifieke	  behoeften	  vinden	  minder	  leerkrachten	  dat	  kinderen	  met	  deze	  
behoeften	  op	  hun	  school	  	  goed	  kunnen	  ontwikkelen.	  	  
Het	  gaat	  om:	  

• Gedragsproblemen	  (39.25%)	  	  
• PDD-‐NOS	  (32.71%)	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  (28.97%)	  	  
• Asperger	  (26.17%)	  	  
• NLD	  (24.30%)	  	  
• Slechthorend/doof	  (10.28%)	  	  
• Slechtziend/blind	  (8.41%)	  	  
• Verstandelijke	  handicap	  (5.61%)	  



	  

Onderzoek	  passend	  onderwijs	  door:	  Laura	  van	  Klaveren	  PCB	  “De	  Zwaluw”	  
In	  opdracht	  van	  PCSL	  en	  de	  kenniskring	  passend	  onderwijs	  van	  de	  Hogeschool	  Leiden	   21	  

12. Welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  zijn	  voor	  u	  belangrijk	  om	  uit	  te	  diepen	  in	  verband	  
met	  uw	  	  aanpak	  in	  uw	  huidige	  groep	  ?	  Eerste	  keuze.	  

	  

 
 
	  
Als	  er	  aan	  de	  leerkrachten	  wordt	  gevraagd	  welke	  aspecten	  zij	  uit	  zouden	  willen	  diepe,	  dan	  
zijn	  er	  bij	  de	  eerste	  keuze	  twee	  pieken	  te	  zien:	  

• Gedragsproblemen	  (17.76%)	  	  
• Dyscalculie	  (14,95%)	  
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13. Welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  zijn	  voor	  u	  belangrijk	  om	  uit	  te	  diepen	  in	  verband	  
met	  uw	  	  aanpak	  in	  uw	  huidige	  groep	  ?	  Tweede	  keuze.	  

	  
  

 
 
	  
Bij	  de	  tweede	  keuze	  kunnen	  we	  zien	  dat	  gedragsproblemen	  en	  het	  omgaan	  met	  
gedragsproblemen	  hoog	  scoren.	  

• Gedragsproblemen	  (10.28%)	  	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  (7.48%)	  

	  
Er	  zit	  een	  verschil	  in	  beide	  termen.	  Bij	  gedragsproblemen	  gaat	  het	  om	  de	  problemen	  vanuit	  
het	  kind	  en	  bij	  omgaan	  met	  gedragsproblemen	  gaat	  het	  om	  het	  handelen	  van	  de	  leerkracht.	  
Twee	  onderdelen	  die	  daar	  snel	  op	  volgen	  zijn	  dyslexie	  en	  minder	  begaafd	  beiden	  met	  6.54%	  
	  
Uit	  de	  gegevens	  blijkt	  dat	  leerkrachten	  behoefte	  hebben	  aan	  het	  uitdiepen	  van	  de	  volgende	  
aspecten:	  

1. Gedragsproblemen	  	  
2. Dyscalculie	  	  
3. Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  	  
4. Dyslexie	  en	  minder	  begaafdheid	  
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14. Op	  welke	  wijze	  zou	  u	  deze	  verdieping	  willen	  verkrijgen?	  
 
 

 
Het	  stellen	  van	  deze	  vraag	  heeft	  als	  doel	  gehad	  te	  achterhalen	  op	  welke	  wijze	  leerkrachten	  
verdieping	  zouden	  willen	  verkrijgen.	  Hierin	  zijn	  twee	  hoog	  scorende:	  

1. Workshops	  (58.88%)	  	  
2. In	  gesprek	  met	  een	  expert	  anders	  dan	  Intern	  of	  Ambulant	  begeleider	  (55,14%)	  

	  	  
 
Overige	  vragen:	  
	  
15. Als	  u	  de	  resultaten	  van	  deze	  vragenlijst	  wilt	  ontvangen,	  kunt	  u	  hier	  uw	  e-‐mailadres	  

invullen.	  	  
	  

16. Bent	  u	  bereid	  tot	  een	  verdiepend	  interview?	  Zo	  ja,	  graag	  uw	  e-‐mailadres.	  
	  

Bij	  deze	  vragen	  hebben	  35	  leerkrachten	  aangegeven	  de	  resultaten	  te	  willen	  ontvangen.	  Er	  
zijn	  17	  leerkrachten	  bereid	  tot	  een	  verdiepend	  interview.	  
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Conclusies	  	  
	  
Vanuit	  het	  onderzoek	  is	  veel	  informatie	  gekomen	  uit	  het	  werkveld.	  Leerkrachten	  hebben	  
tijdens	  het	  invullen	  van	  de	  enquête	  veelal	  de	  moeite	  genomen	  om	  aanvullingen	  te	  geven.	  	  
Bij	  de	  vraag	  of	  een	  kind	  met	  de	  genoemde	  barrières	  in	  de	  huidige	  groep	  zou	  kunnen	  passen	  
is	  er	  veel	  gereageerd.	  	  
	  
Als	  men	  de	  aanvullingen	  bekijkt	  komen	  er	  meerdere	  malen	  aspecten	  aan	  de	  orde:	  

• De	  mate	  van	  de	  desbetreffende	  barrière	  
• De	  hoeveelheid	  kinderen	  met	  barrières	  in	  een	  groep	  
• De	  hoeveelheid	  beschikbare	  hulp	  die	  al	  dan	  niet	  aanwezig	  is	  
• De	  groepsgrootte	  

Hier	  kan	  men	  spreken	  van	  de	  barrières	  die	  leerkrachten	  hebben	  in	  relatie	  tot	  passend	  
onderwijs.	  	  
Een	  onderdeel	  blijft	  terugkomen	  als	  men	  het	  over	  passend	  onderwijs	  heeft:	  de	  extra	  
assistentie	  die	  de	  leerkracht	  nodig	  denkt	  te	  hebben	  om	  passend	  onderwijs	  te	  realiseren.	  
	  
Een	  aantal	  conclusies	  op	  basis	  van	  dit	  onderzoek	  op	  een	  rij	  :	  
	  

1. Het	  aantal	  jaren	  ervaring	  in	  het	  onderwijs	  ten	  opzichte	  van	  het	  aantal	  jaren	  ervaring	  
met	  kinderen	  met	  specifieke	  behoeften	  is	  niet	  gelijk.	  13.74	  jaar	  ervaring	  in	  het	  
onderwijs	  en	  10.61	  jaar	  ervaring	  met	  kinderen	  met	  specifieke	  behoeftes.	  Hierin	  is	  een	  
verschil	  zichtbaar	  van	  3.13	  jaar.	  
	  

2. Het	  aantal	  aanwezige	  handelingsplannen	  (7.21)	  is	  niet	  gelijkt	  met	  het	  gewenste	  
aantal	  handelingsplannen	  (7.69).	  Hier	  is	  een	  verschil	  van	  0.48	  handelingsplannen.	  
	  

3. Kinderen	  met	  barrières	  die	  men	  wel	  vindt	  passen	  binnen	  de	  huidige	  setting	  van	  de	  
groep:	  
• Dyslexie	  	  
• Dyscalculie	  	  
• ADHD	  	  
• Minder	  begaafd	  	  
• Gedragsproblemen	  	  
• Schrijfproblemen	  	  
• Taakgerichtheid	  	  
• Motivatie	  	  
• Sociaal	  emotionele	  problemen	  

	  
4. Kinderen	  met	  barrières	  die	  men	  niet	  vindt	  passen	  binnen	  de	  huidige	  setting	  van	  de	  

groep:	  
• NLD	  
• PDD-‐NOS	  	  
• Asperger	  	  
• Hoogbegaafdheid	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  	  
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• Verstandelijke	  handicap	  	  
• Slechtziend/blind	  	  
• Slechthorend/doof	  

	  
5. Leerkrachten	  voelen	  zich	  bekwaam	  noch	  onbekwaam	  tot	  weinig	  bekwaam	  op	  de	  

volgende	  onderdelen,	  deze	  zijn	  vermeld	  van	  lage	  naar	  hogere	  scores:	  
• PDD-‐NOS	  (3.15)	  	  
• Asperger	  (3.27)	  	  	  
• NLD	  (3.44)	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  (3.50)	  	  
• Verstandelijke	  handicap	  (3.81)	  
	  

6. Leerkrachten	  voelen	  zich	  weinig	  tot	  geheel	  niet	  bekwaam	  bij	  de	  volgende	  
onderdelen:	  
• Slechthorend/doof	  (4.06)	  
• Slechtziend/blind	  (4.21)	  
	  

7. Leerkrachten	  voelen	  zich	  geheel	  tot	  enigszins	  bekwaam	  als	  het	  gaat	  om	  leerkracht	  
vaardigheden.	  
	  

8. Op	  alle	  onderdelen	  zijn	  er	  leerkrachten	  die	  collega	  leerkrachten	  kunnen	  coachen,	  
alleen	  speelt	  tijdsgebrek	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol.	  

	  
9. Kinderen	  met	  de	  volgende	  barrières	  kunnen	  goed	  terecht	  op	  de	  basisscholen	  binnen	  

de	  PCSL:	  
• Dyslexie	  (94.39%)	  	  
• Taakgerichtheid	  (81.31%)	  	  
• Schrijfproblemen	  (75.70%)	  	  
• Motivatie	  (75,70%)	  	  
• ADHD	  (74.77%)	  	  
• Dyscalculie	  (71,96%)	  	  
• Sociaal	  emotionele	  problemen	  (68,22%)	  	  
• Minder	  begaafd	  (64,49%)	  	  
• Hoogbegaafdheid	  (61,68%)	  

	  
10. Kinderen	  met	  de	  volgende	  barrières	  kunnen	  minder	  goed	  terecht	  op	  de	  basisscholen	  

binnen	  de	  PCSL:	  
• Gedragsproblemen	  (39.25%)	  	  
• PDD-‐NOS	  (32.71%)	  	  
• Lichamelijke	  handicap	  (28.97%)	  	  
• Asperger	  (26.17%)	  	  
• NLD	  (24.30%)	  	  
• Slechthorend/doof	  (10.28%)	  	  
• Slechtziend/blind	  (8.41%)	  	  
• Verstandelijke	  handicap	  (5.61%)	  
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11. Leerkrachten	  vinden	  de	  volgende	  onderdelen	  van	  belang	  om	  verder	  uit	  te	  diepen	  in	  
relatie	  tot	  passend	  onderwijs:	  
• Gedragsproblemen	  	  
• Dyscalculie	  	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  	  
• Dyslexie	  en	  minder	  begaafdheid	  

	  
12. De	  wijze	  waarop	  men	  deze	  verdieping	  graag	  wil	  verkrijgen	  is:	  

• Workshops	  (58.88%)	  	  
• In	  gesprek	  met	  een	  expert	  anders	  dan	  Intern	  of	  Ambulant	  begeleider	  (52.14%)	  

	  
	  
Bij	  vraag	  9	  geven	  de	  leerkrachten	  bij	  alle	  onderdelen	  aan	  dat	  zij	  zich	  geheel	  tot	  enigszins	  
bekwaam	  voelen.	  Deze	  vraag	  heeft	  betrekking	  tot	  de	  leerkrachtvaardigheden.	  Op	  basis	  van	  
deze	  gegevens	  zou	  men	  kunnen	  concluderen	  dat	  leerkrachten	  zich	  goed	  uitgerust	  voelen	  om	  
passend	  onderwijs	  te	  geven.	  	  Echter	  in	  het	  vervolg	  van	  het	  onderzoek	  zal	  blijken	  dat	  dit	  
beeld	  niet	  geheel	  overeenkomt	  met	  de	  gegevens.	  Echter	  blijkt	  uit	  de	  vragen	  12	  en	  13	  dat	  er	  
wel	  behoefte	  is	  aan	  extra	  verdieping	  als	  het	  gaat	  om	  leerkrachtvaardigheden.	  
	  
Bij	  het	  bespreken	  van	  de	  gegevens	  binnen	  de	  kenniskring	  kwam	  de	  vraag:	  Is	  er	  een	  
verklaring	  te	  vinden	  waarom	  men	  wel	  vindt	  dat	  kinderen	  met	  gedragsproblemen	  binnen	  de	  
huidige	  setting	  in	  de	  groep	  passen.	  Maar	  als	  er	  gevraagd	  wordt	  of	  deze	  kinderen	  op	  hun	  
school	  goed	  terecht	  kunnen	  het	  percentage	  erg	  laag	  is.	  Ook	  is	  er	  de	  vraag	  of	  er	  een	  
verklaring	  te	  vinden	  is	  waarom	  men	  aangeeft	  enigszins	  bekwaam	  te	  zijn	  bij	  
gedragsproblemen	  maar	  toch	  verdieping	  nodig	  acht.	  Om	  hierover	  juiste	  conclusies	  	  te	  
kunnen	  trekken	  zal	  nader	  naar	  de	  gegevens	  gekeken	  moeten	  worden.	  
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Aanbevelingen	  
	  

	  
Dit	  onderzoek	  heeft	  duidelijkheid	  gegeven	  over	  wat	  de	  leerkracht	  in	  de	  toekomst	  nodig	  
heeft	  om	  klaar	  te	  zijn	  voor	  passend	  onderwijs.	  Er	  zullen	  nu	  een	  aantal	  aanbevelingen	  voor	  de	  
PSCL	  om	  passend	  onderwijs	  te	  kunnen	  verbeteren.	  
	  
Aanbeveling	  1:	  
Het	  onderzoek	  kan	  zowel	  voor	  de	  scholen	  als	  PCSL	  als	  bron	  fungeren	  om	  beleid	  te	  schrijven	  
in	  relatie	  tot	  passend	  onderwijs.	  
De	  PCSL	  en	  de	  scholen	  moeten	  de	  zorgprofielen	  en	  zorgplicht	  goed	  beschreven	  hebben.	  De	  
scholen	  moeten	  in	  deze	  zorgprofielen	  de	  mogelijkheden	  en	  grenzen	  aangeven.	  Vanuit	  dit	  
onderzoek	  kan	  men	  al	  zien	  welke	  mogelijkheden	  en	  grenzen	  er	  aangegeven	  worden.	  De	  
resultaten	  van	  het	  onderzoek	  kunnen	  gebruikt	  worden	  om	  samen	  met	  de	  leerkrachten	  de	  
mogelijkheden	  en	  grenzen	  van	  u	  school	  	  te	  verkennen.	  	  Dit	  kan	  het	  uitgangspunt	  zijn	  om	  tot	  
een	  goed	  zorgprofiel	  per	  school	  te	  komen.	  	  
	  
Aanbeveling	  2:	  
Voor	  de	  PCSL	  kunnen	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  ook	  als	  uitgangspunt	  worden	  gebruikt	  
om	  de	  	  zorgplicht	  goed	  te	  beschrijven.	  De	  mogelijkheden	  en	  grenzen	  van	  alle	  scholen	  komen	  
duidelijk	  naar	  voren	  in	  het	  onderzoek.	  	  
	  
Aanbeveling	  3:	  
Deze	  gegevens	  kunnen	  de	  PCSL	  handvatten	  geven	  om	  te	  zorgen	  voor	  een	  betere	  aansluiting	  
bij	  de	  nascholing.	  Het	  huidige	  aanbod	  van	  WSNS	  bestaat	  onder	  andere	  uit	  	  
flitsbijeenkomsten	  en	  deze	  lijken	  niet	  geheel	  goed	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  behoeften	  van	  de	  
leerkrachten.	  Zij	  geven	  de	  voorkeur	  aan:	  workshops	  en	  in	  gesprek	  gaan	  met	  experts.	  Ook	  
wordt	  er	  door	  de	  leerkracht	  aangegeven	  welke	  problematieken	  zij	  graag	  willen	  uitdiepen:	  
gedragsproblemen,	  dyscalculie,	  omgaan	  met	  gedragsproblemen,	  dyslexie	  en	  minder	  
begaafdheid.	  
	  
Aanbeveling	  4:	  
Een	  aannemelijke	  interventie	  is	  	  dat	  de	  PCSL	  in	  gesprek	  gaat	  met	  WSNS	  om	  het	  
nascholingaanbod	  aan	  te	  passen.	  Als	  men	  het	  onderzoek	  gebruikt	  als	  informatiebron	  kan	  
men	  zien	  waar	  de	  leerkrachten	  daadwerkelijk	  behoefte	  	  aan	  hebben.	  	  Voor	  beide	  partijen	  is	  
dit	  een	  goede	  ontwikkeling	  die	  passend	  onderwijs	  ten	  goede	  zal	  komen.	  
	  
Aanbeveling	  5:	  
Een	  andere	  interventie	  die	  de	  PCSL	  kan	  doen	  is	  zelf	  inventariseren	  of	  er	  workshops	  en/of	  
experts	  bereid	  zijn	  nascholing	  te	  geven.	  	  	  
Om	  een	  actueel	  aanbod	  te	  kunnen	  geven	  kan	  men	  een	  lijst	  ontwikkelen	  met	  onderwerpen	  
en	  de	  leerkrachten	  daar	  een	  keuze	  uit	  laten	  maken.	  Deze	  nascholingen	  kunnen	  
schooldoorbrekend	  gegeven	  worden.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  er	  meer	  leerkrachten	  expertise	  
opdoen	  die	  zij	  zelf	  nodig	  achten.	  Een	  jaarlijkse	  gezamenlijke	  studiedag	  zou	  een	  uitstekend	  
moment	  zijn	  om	  dit	  te	  realiseren.	  
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Aanbeveling	  6:	  
Een	  netwerkgroep	  passend	  onderwijs	  creëren	  om	  het	  actueel	  te	  houden	  binnen	  de	  
leerkrachtengroep	  van	  de	  PCSL.	  Mogelijk	  zou	  kunnen	  zijn	  dit	  ook	  binnen	  de	  IB	  netwerkgroep	  
te	  doen.	  Dit	  is	  nodig	  om	  de	  voortgang	  te	  bewaken.	  	  
Zij	  kunnen	  fungeren	  als	  klankbord	  voor	  de	  leerkrachten	  en	  kunnen	  eventueel	  vragen	  of	  
actualiteiten	  vanuit	  het	  werkveld	  doorgeven	  	  aan	  het	  kenniskringlid.	  
	  
Aanbeveling	  7:	  
De	  expertise	  gebruiken	  die	  binnen	  de	  Marke	  aanwezig	  lijkt	  te	  zijn.	  De	  andere	  basisscholen	  
moeten	  gaan	  kijken	  hoe	  de	  leerkrachten	  in	  de	  klas	  de	  groep	  kinderen	  begeleidt	  met	  
gedragsproblemen.	  Met	  het	  oog	  op	  leren	  van	  elkaar	  is	  dit	  een	  goed	  realiseerbaar	  traject.	  
	  
Aanbeveling	  8:	  
Een	  forum	  opzetten	  waar	  leerkrachten	  ervaringen	  en	  materialen	  kunnen	  uitwisselen.	  Als	  
basisonderwerpen	  kunnen	  de	  onderwerpen	  uit	  het	  onderzoek	  gebruikt	  worden.	  De	  PCSL	  kan	  
op	  zoek	  gaan	  naar	  experts	  over	  deze	  onderwerpen	  	  dat	  	  
	  
Aanbeveling	  9:	  
Beeldmateriaal	  verzamelen	  van	  goede	  voorbeelden	  van	  passend	  onderwijs	  en	  deze	  
uitwisselen.	  
	  
Aanbeveling	  10:	  
Een	  plek	  behouden	  binnen	  de	  kenniskring	  passend	  onderwijs	  om	  als	  eerste	  op	  de	  hoogte	  te	  
blijven	  van	  nieuwe	  ontwikkelingen,	  onderzoeken	  en	  werkwijzen	  die	  goed	  aansluiten	  bij	  
passend	  onderwijs.	  
	  
Aanbeveling	  11:	  
Er	  zijn	  nog	  veel	  meer	  interventies	  die	  gedaan	  kunnen	  worden	  zoals	  het	  aanpassen	  van	  de	  
groepsgrootte,	  extra	  handen	  in	  de	  klas	  etc.	  In	  de	  huidige	  financiële	  situatie	  zijn	  deze	  
aanbevelingen	  niet	  haalbaar.	  Als	  de	  financiële	  situatie	  verbeterd	  is	  moet	  er	  gekeken	  worden	  
in	  hoeverre	  deze	  interventies	  alsnog	  gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  Ook	  moet	  er	  goed	  
gekeken	  worden	  in	  hoeverre	  de	  financiële	  middelen	  van	  WSNS	  ingezet	  kunnen	  worden	  om	  
deze	  interventies	  toch	  te	  realiseren	  
	  
Om	  goed	  passend	  onderwijs	  te	  kunnen	  geven	  binnen	  de	  PCSL	  zullen	  er	  een	  aantal	  
interventies	  gedaan	  moeten	  worden.	  Laten	  wij	  ons	  	  in	  het	  komende	  schooljaar	  vooral	  richten	  
op:	  een	  gedegen	  zorgprofiel	  voor	  iedere	  school	  en	  meer	  op	  de	  leerkracht	  toegesneden	  
deskundigheidbevorderende	  interventies.	  Op	  deze	  manier	  zijn	  zal	  het	  merkbaar	  zijn	  dat	  de	  
leerkrachten,	  scholen	  en	  PCSL	  	  een	  grote	  stap	  in	  de	  juiste	  richting	  hebben	  genomen	  om	  tot	  
passend	  onderwijs	  te	  komen.	  	  
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Een	  vervolgvraag	  vanuit	  het	  onderzoek	  	  
	  

Na	  de	  presentatie	  van	  het	  onderzoek	  bij	  het	  bestuur	  en	  directeuren	  van	  de	  PCSL	  werd	  er	  
direct	  een	  vervolgvraag	  gesteld.	  Deze	  vraag	  was:	  Hoe	  zwaar	  wegen	  de	  antwoorden	  van	  de	  
leerkrachten	  van	  de	  Marke	  in	  dit	  onderzoek	  mee?	  	  
De	  Marke	  is	  een	  SBO	  school	  binnen	  de	  PCSL.	  De	  leerkrachten	  op	  deze	  school	  hebben	  
kinderen,	  die	  om	  verschillende	  redenen	  niet	  op	  het	  reguliere	  onderwijs	  hun	  leerproces	  
konden	  voorzetten,	  begeleid.	  Wellicht	  hebben	  deze	  leerkrachten	  een	  andere	  kijk	  op	  de	  
vragen	  binnen	  het	  onderzoek	  dan	  de	  leerkrachten	  in	  het	  reguliere	  onderwijs.	  	  
Hieronder	  zullen	  vergelijkingen	  gemaakt	  worden	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  
inclusief	  de	  Marke	  en	  exclusief	  de	  Marke.	  
	  
Op	  de	  vraag:	  Komen	  kinderen	  met	  onderstaande	  barrières	  tot	  hun	  recht	  in	  de	  huidige	  setting	  
binnen	  uw	  groep?	  Waren	  de	  gegevens	  zoals	  in	  onderstaande	  tabel.	  De	  tabel	  eronder	  geeft	  
de	  gegevens	  aan	  zonder	  de	  leerkrachten	  van	  de	  Marke	  	  
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Aan	  de	  antwoorden	  zijn	  scores	  gekoppeld,	  bij	  ja	  wordt	  er	  1	  punt	  	  gescoord,	  	  bij	  nee	  2	  punten.	  
Alles	  binnen	  1.5	  punten	  daar	  kan	  men	  van	  zeggen	  dat	  er	  ruimte	  is	  om	  kinderen	  met	  deze	  
barrières	  binnen	  de	  groep	  te	  begeleiden.	  Alles	  daarboven	  lijkt	  voor	  de	  leerkrachten	  niet	  
haalbaar	  binnen	  de	  huidige	  setting.	  
	  
De	  	  uitkomsten	  verschillen	  nagenoeg	  niet.	  De	  oorspronkelijke	  tweedeling	  blijft	  gehandhaafd.	  
De	  cijfers	  gaan	  bij	  de	  meeste	  onderdelen	  0.01	  tot	  0,02	  omhoog.	  Hier	  uit	  kan	  men	  
concluderen	  dat	  de	  leerkrachten	  in	  het	  reguliere	  onderwijs	  sneller	  vinden	  dat	  een	  kind	  met	  
deze	  barrières	  	  in	  huidige	  setting	  	  binnen	  een	  groep	  minder	  goed	  te	  begeleiden	  is	  dan	  
leerkrachten	  van	  de	  Marke.	  Een	  logische	  verklaring	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  op	  de	  Marke	  de	  
leerlingenaantallen	  per	  groep	  beduidend	  kleiner	  zijn.	  Een	  andere	  verklaring	  die	  mogelijk	  kan	  
zijn,	  is	  dat	  er	  meer	  direct	  beschikbare	  expertise	  binnen	  de	  school	  aanwezig	  is.	  
	  
Er	  zijn	  vier	  uitzonderingen	  te	  vinden	  waarbij	  het	  cijfer	  exclusief	  Marke	  0.01	  of	  0.02	  lager	  
uitkomt.	  	  Dat	  zijn	  dyscalcullie,	  hoogbegaafdheid,	  lichamelijke	  handicap	  en	  slechthorend	  
doof.	  Wellicht	  hebben	  de	  laatste	  twee	  lager	  gescoord	  omdat	  men	  weet	  dat	  er	  nu	  nog	  cluster	  
2	  en	  3	  scholen	  zijn	  voor	  deze	  kinderen	  en	  dat	  men	  weet	  dat	  een	  kind	  daar	  beter	  tot	  zijn	  recht	  
komt.	   	   	  
	  
Dit	  is	  de	  tabel	  waarbij	  alleen	  de	  Marke	  scoort	  zonder	  andere	  scholen.	  
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Bij	  de	  volgende	  vraag	  is	  er	  gevraagd	  naar	  bekwaamheid	  van	  de	  leerkrachten.	  Ook	  hierin	  is	  de	  
vergelijking	  gemaakt	  met	  de	  SBO	  school	  en	  zonder	  de	  SBO	  school.	  
	  
8.	  	  	  In	  welke	  van	  de	  volgende	  aspecten	  voelt	  u	  zich	  	  bekwaam	  genoeg	  om	  een	  kind	  met	  deze	  
specifieke	  behoefte	  goed	  te	  begeleiden	  in	  zijn	  onderwijs	  proces?	  	  
	  

 
	  
Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  	  

 

Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  1	  voelt	  men	  zich	  geheel	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  2	  voelt	  men	  zich	  enigszins	  bekwaam.	  	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  3	  voelt	  men	  zich	  bekwaam	  noch	  onbekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  4	  voelt	  men	  zich	  weinig	  bekwaam.	  
Bij	  een	  score	  rondom	  de	  5	  voelt	  men	  zich	  geheel	  niet	  bekwaam.	  
Bij	  de	  scores	  tussen	  de	  3	  en	  4	  kan	  men	  zeggen	  dat	  leerkrachten	  zich	  bekwaam	  noch	  
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Als	  we	  alle	  aspecten	  op	  een	  rij	  bekijken	  dan	  is	  te	  zien	  dat	  bij	  bijna	  alle	  aspecten	  de	  scores	  
hoger	  uitvallen.	  Dit	  varieert	  van	  0.01	  tot	  0.11	  punten.	  
	  Er	  is	  een	  uitzondering	  te	  noemen	  en	  dat	  is	  hoogbegaafdheid.	  Hier	  is	  de	  score	  lager	  dan	  bij	  
het	  eerste	  onderzoek	  inclusief	  de	  SBO	  school.	  Dit	  verschil	  is	  echter	  niet	  verrassend	  omdat	  er	  
binnen	  de	  SBO	  school	  geen	  hoogbegaafde	  kinderen	  zijn.	  	  
Dat	  de	  scores	  in	  de	  tweede	  tabel	  liggen	  bij	  alle	  andere	  onderdelen	  hoger.	  Dit	  geeft	  ook	  hier	  
aan	  dat	  de	  leerkrachten	  binnen	  het	  SBO	  het	  gemiddelde	  iets	  naar	  beneden	  halen	  in	  de	  
eerste	  tabel.	  Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  de	  	  leerkrachten	  binnen	  de	  SBO	  school	  voelen	  zich	  dus	  meer	  
bekwaam	  op	  de	  diverse	  onderdelen.	  
Dit	  zou	  een	  bevestiging	  kunnen	  zijn	  over	  de	  expertise	  en/of	  andere	  werkwijze	  die	  aanwezig	  
is	  binnen	  de	  SBO	  school.	  
Hieronder	  volgt	  de	  tabel	  met	  alleen	  de	  scores	  van	  de	  Marke:	  
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In	  vraag	  negen	  wordt	  er	  gevraagd	  naar	  het	  gevoel	  van	  bekwaamheid	  op	  leerkracht	  
gerelateerde	  gebieden.	  
In	  het	  eerste	  onderzoek	  inclusief	  de	  SBO	  school	  ziet	  de	  tabel	  er	  als	  volgt	  uit:	  

 
 
Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  	  
	  
Deze	  tabel	  is	  zonder	  de	  leerkrachten	  van	  de	  SBO	  school. 

Deze	  tabel	  moet	  als	  volgt	  gelezen	  worden:	  Hoe	  lager	  de	  score	  hoe	  meer	  bekwaam	  men	  zich	  voelt	  bij	  het	  betreffende	  onderdeel.	  

	  
Ook	  binnen	  deze	  vraag	  vallen	  de	  scores	  hoger	  uit	  als	  men	  de	  leerkrachten	  van	  de	  SBO	  school	  eruit	  
filtert.	  Het	  verschil	  in	  de	  scores	  varieert	  	  van	  0.07	  tot	  0.01.	  Dit	  kan	  eveneens	  als	  in	  de	  voorgaande	  
vraag	  betekenen	  dat	  de	  leerkrachten	  van	  de	  SBO	  school	  zich	  meer	  bekwaam	  voelen	  dan	  leerkrachten	  
in	  het	  reguliere	  onderwijs.	  
Ook	  bij	  deze	  vraag	  is	  er	  een	  onderdeel	  dat	  zonder	  de	  SBO	  school	  lager	  scoort	  met	  0.01	  punt.	  Dit	  is	  
het	  onderdeel	  oudercontacten.	  Een	  aantal	  leerkrachten	  van	  de	  SBO	  school	  heeft	  het	  gevoel	  hierin	  
minder	  bekwaam	  te	  zijn.	  Wellicht	  is	  het	  in	  contact	  komen	  met	  ouders	  op	  een	  SBO	  school	  een	  
moeilijkere	  taak	  dan	  bij	  een	  reguliere	  school.	  
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De	  vraag	  welke	  kwaliteiten	  men	  wil	  inzetten	  om	  collega	  leerkrachten	  te	  coachen	  hebben	  we	  in	  een	  
tabel	  gezet	  om	  de	  verschillen	  beter	  te	  kunnen	  zien:	  
	  

	   Incl.	  SBO	  
(N=107)	  	  

SBO	  
(N=10)	  

Excl.	  SBO	  
(N=97)	  

Kennis	  van	  de	  problematiek	  van	  het	  kind	  	   20	   6	   14	  

Veilig	  pedagogisch	  klimaat	  bieden	  	   58	   9	   49	  

Kennis	  van	  afstemming	  leerkracht	  handelen	  op	  
problematiek	  van	  de	  leerling	  	  

14	   6	   8	  

Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  	   38	   8	   30	  

Voorbereiding	  van	  de	  lessen	  	   46	   5	   41	  

Organisatie	  van	  instructie	  en	  begeleiding	  	   36	   5	   31	  

Klassenmanagement	  	   42	   7	   35	  

Differentiatie	  van	  werkvormen	  	   27	   4	   23	  

Differentiatie	  in	  materialen	  	   23	   2	   21	  

Differentiatie	  in	  instructie	  	   22	   4	   18	  

Gesprekken	  voeren	  met	  kinderen	  	   46	   7	   39	  

Positieve	  benadering	  	   78	   8	   70	  

Begrijpen	  van	  het	  kind	  	   48	   5	   43	  

Oudercontacten	  	   33	   4	   29	  

Sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  	   33	   7	   26	  

Pestgedrag	  	   12	   3	   9	  

	  
Op	  basis	  van	  de	  cijfers	  zou	  het	  kunnen	  betekenen	  dat	  er	  leerkrachten	  binnen	  de	  SBO	  school	  zijn	  die	  
hun	  kwaliteiten	  willen	  inzetten	  om	  collega	  leerkrachten	  te	  coachen	  op	  de	  gebieden:	  

• Kennis	  van	  afstemming	  leerkracht	  handelen	  op	  problematiek	  van	  het	  kind	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  
• Sociale	  emotionele	  ontwikkeling	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Onderzoek	  passend	  onderwijs	  door:	  Laura	  van	  Klaveren	  PCB	  “De	  Zwaluw”	  
In	  opdracht	  van	  PCSL	  en	  de	  kenniskring	  passend	  onderwijs	  van	  de	  Hogeschool	  Leiden	   35	  

Als	  we	  nader	  ingaan	  op	  de	  vraag	  welke	  kinderen	  er	  op	  de	  eigen	  basisschool	  goed	  terecht	  kunnen	  zien	  
we	  de	  volgende	  verschillen	  in	  de	  tabellen:	  
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Om	  een	  beter	  overzicht	  te	  krijgen	  hebben	  we	  de	  gegevens	  in	  een	  tabel	  gezet	  waar	  men	  direct	  kan	  
vergelijken.	  

	   Incl.	  SBO	  	  
	  
(N=107)	  	  

SBO	  
	  
(N=10)	  

Excl.SBO	  	  
	  
(N=97)	  

Dyslexie	  	   101	   10	   91	  

Dyscalculie	  	   77	   6	   71	  

ADHD	  	   80	   10	   70	  

NLD	  	   26	   7	   19	  

PDD-‐NOS	  	   35	   8	   27	  

Asperger	  	   28	   4	   24	  

Hoogbegaafdheid	  	   66	   3	   63	  

Minder	  begaafd	  	   69	   9	   60	  

Gedragsproblemen	  	   42	   8	   34	  

Schrijfproblemen	  	   81	   9	   72	  

Taakgerichtheid	  	   87	   10	   77	  

Motivatie	  	   81	   10	   71	  

Sociaal	  emotionele	  problemen	  	   73	   9	   64	  

Lichamelijke	  handicap	  	   31	   1	   30	  

Verstandelijke	  handicap	  	   6	   2	   4	  

Slechtziend/blind	  	   9	   1	   8	  

Slechthorend/	  doof	  	   11	   1	   10	  

Als	  we	  kijken	  naar	  de	  gegevens	  uit	  de	  tabel	  dan	  is	  te	  zie	  dat	  de	  leerkrachten	  op	  de	  SBO	  school	  lijken	  
aan	  te	  geven	  dat	  kinderen	  met	  de	  volgende	  barrières	  op	  hun	  school	  goed	  terecht	  kunnen:	  

• ADHD	  
• PDD-‐NOS	  
• Minder	  begaafd	  
• Gedragsproblemen	  
• Schrijfproblemen	  
• Motivatie	  
• Sociaal	  emotionele	  problemen	  

Bij	  het	  regulier	  onderwijs	  is	  er	  een	  grotere	  spreiding	  te	  zien.	  Met	  als	  pieken:	  
• Dyslexie	  
• Schrijfproblemen	  
• Taakgerichtheid	  	  
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Het	  uitdiepen	  van	  de	  genoemde	  aspecten	  bij	  vraag	  12	  blijven	  gelijk.	  	  

In	  het	  eerste	  onderzoek	  waren	  dit	  de	  cijfers	  die	  bekend	  waren:	  

• Gedragsproblemen	  (17.76%)	  	  
• Dyscalculie	  (14.95%)	  

Bij	  het	  tweede	  deel	  zonder	  de	  SBO	  school:	  

• Gedragsproblemen	  (19.59%)	  
• Dyscalculie	  (11.34%)	  

De	  onderwerpen	  blijven	  gelijk	  alleen	  procentueel	  is	  er	  een	  verschil	  zichtbaar.	  Zonder	  de	  SBO	  
school	  is	  er	  meer	  behoeft	  aan	  uitdiepen	  van	  gedragsproblemen.	  Bij	  dyscalculie	  is	  het	  
percentage	  gedaald	  als	  de	  SBO	  school	  buiten	  beschouwing	  is	  gelaten.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  er	  
behoefte	  is	  aan	  het	  uitdiepen	  van	  het	  onderwerp	  dyscalculie.	  	  
	  
Bij	  de	  tweede	  keus,	  vraag	  13	  in	  het	  onderzoek,	  	  was	  in	  het	  eerste	  onderzoek	  het	  volgende	  
duidelijk:	  

• Gedragsproblemen	  (10.28%)	  	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  (7.48%)	  
	  

Bij	  het	  tweede	  onderzoek	  was	  er	  geen	  significant	  verschil:	  
	  

• Gedragsproblemen	  (10.31%)	  	  
• Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  (8.25%)	  

	  
We	  kunnen	  zeggen	  dat	  de	  SBO	  school	  geen	  zware	  invloed	  heeft	  op	  deze	  resultaten.	  	  
	  
Het	  is	  goed	  om	  te	  kijken	  of	  binnen	  de	  organisatie	  een	  school	  grote	  invloed	  heeft	  op	  de	  
resultaten	  in	  een	  aantal	  vragen	  zie	  je	  dat	  de	  SBO	  school	  een	  verschil	  maakt.	  In	  andere	  vragen	  
helemaal	  niet.	  	  
Om	  goede	  verklaringen	  te	  kunnen	  geven	  over	  de	  verschillen	  is	  het	  goed	  om	  in	  gesprek	  te	  
gaan	  met	  deze	  school.	  Wellicht	  kunnen	  zij	  feiten	  of	  verklaringen	  geven	  voor	  de	  verschillen.	  	  
Het	  grootste	  verschil	  is	  te	  vinden	  in	  het	  omgaan	  met	  de	  kinderen	  met	  gedragsproblemen.	  
Wellicht	  is	  het	  een	  juiste	  stap	  om	  open	  te	  zijn	  in	  de	  wijze	  van	  omgang	  en	  benadering	  van	  
kinderen	  met	  gedragsproblemen.	  Op	  deze	  wijze	  kunnen	  we	  de	  expertise	  die	  er	  is	  binnen	  de	  
PCSL	  delen	  met	  elkaar.	  
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