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Samenvatting 
 

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs een feit. Alle schoolbesturen zijn dan verplicht om voor elk 

kind in de regio een passend onderwijsaanbod te verzorgen. Voor sommige kinderen zal dit in het 

speciaal onderwijs zijn, voor de meeste kinderen in het reguliere onderwijs. Reguliere 

basisschoolleerkrachten zullen dan voldoende expertise in huis moeten hebben om ook in de 

onderwijs- en opvoedingsbehoefte van kinderen met een leerontwikkelingsvoorsprong of 

achterstand en/of gedrag- en werkhoudingproblematiek te kunnen voorzien (zie H1). Dit vraagt om 

veranderingen in de dagelijkse onderwijspraktijk van de leerkracht in zijn klas maar ook om 

aanpassingen daarbuiten op verschillende niveaus (zie H3).  

 

Binnen het Montessori onderwijs is de ontwikkeling van het individuele kind leidend. Er wordt vanuit 

gegaan dat kinderen divers zijn en dat zij zich niet allemaal in hetzelfde tempo, op dezelfde wijze en 

met behulp van dezelfde materialen ontwikkelen. Hiermee lijkt het Montessori onderwijs een 

voorsprong te hebben bij het bieden van passend onderwijs (3.3). Maar is dit wel zo? Lukt alles al of 

is er nog meer nodig om passend Montessori onderwijs verder mogelijk te maken?  

 

De vraag die centraal staat is wat de Montessori basisschoolleerkracht nodig heeft om passend 

onderwijs mogelijk te maken in zijn dagelijkse onderwijspraktijk. De manier waarop deze vraag is 

onderzocht staat in H2.  

 

Aan bod komen de factoren die een rol spelen bij de implementatie van passend onderwijs (3.2) en 

de kansen en uitdagingen die hierbij een rol spelen binnen het Montessori basisonderwijs (3.4). 

Onderzocht is hoe Montessori directieleden en leerkrachten omgaan met het geven van passend 

onderwijs in hun dagelijkse onderwijspraktijk (zie H4). Naast literatuuronderzoek (zie H3) is er een 

digitale enquête uitgezet onder alle Montessori basisscholen (zie H4). Naar aanleiding hiervan zijn 

Montessori basisschoolleerkrachten geïnterviewd die een mooi voorbeeld van passend onderwijs 

wilden delen (zie H5). Concluderend stel ik vast dat het Montessori basisonderwijs veel potentie 

heeft om passend onderwijs mogelijk te maken. Ook worden conclusies getrokken over wat 

aanvullend nodig is om kansen op succesvolle implementatie van passend onderwijs op de 

Montessori basisschool zo groot mogelijk te maken (zie H6).  

 

Ik sluit mijn thesis af met een kritische reflectie op mijn onderzoek (zie H7).  

  



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

3 
 

Voorwoord 

Dit is mijn Masterthesis van de tweejarige opleiding Master Leren & Innoveren van de Hogeschool 

INHolland. Gedurende deze tweejarige professionele deeltijd Master heb ik mij intensief bezig 

gehouden met passend onderwijs en de gevolgen ervan voor de Montessori leerkracht op de 

basisschool. Jeroen Onstenk van INHolland wil ik als eerste bedanken voor zijn feedback en 

begeleiding bij het tot stand komen van deze Masterthesis. 

De keuze van mijn onderzoeksonderwerp ‘passend Montessori onderwijs’ is voortgekomen uit een 

onderzoeksopdracht vanuit de Kenniskring passend onderwijs van het Lectoraat passend onderwijs 

van de Hogeschool Leiden, waar ik in 2010/2012 deel van uitmaakte. De leden van de Kenniskring en 

met name mijn lector Annemieke Mol Lous wil ik van harte bedanken voor feedback op het de 

onderzoeksvragen en de verwerking van de resultaten van de digitale enquête. 

Ik werk vanaf schooljaar 2005/2006 als Montessori (bovenbouw)leerkracht op de openbare 

Montessori basisschool Apollo in Leiden. Daarvoor werkte ik een jaar in een observatieklas bij Curium 

in Oegstgeest (REC 4 jeugdpsychiatrie). De Montessorischool Apollo valt samen met twaalf andere 

reguliere openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor 

speciaal onderwijs onder het bestuur van PROOLeiden. PROOLeiden heeft dit onderzoek mede 

mogelijk gemaakt door mij voor twee jaar te detacheren bij de Kenniskring passend onderwijs.  

Op basis van deze Masterthesis zal ik, in opdracht van het Kenniscentrum van de Nederlandse 

Montessori Vereniging, dit najaar een voorbereidende beleidsnotitie passend onderwijs voor 

Montessori leerkrachten schrijven. 

Ik wil mijn dank en bewondering uitspreken voor alle Montessori directiemedewerkers- en 

teamleden, van de Montessori basisscholen, die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. In het 

bijzonder wil ik de leerkrachten bedanken die bereid waren hun mooie voorbeelden van passend 

onderwijs met mij te delen. 

Tot slot wil ik mijn kinderen Gosse en Kyra bedanken voor de discussies en het geduld (als ik het even 

kwijt was). Dank ook aan Peter voor je steun en hulp die onontbeerlijk waren bij de totstandkoming 

van dit ‘Meesterwerk’. 
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H1   Inleiding  

 

In dit hoofdstuk is na de aanleiding voor dit onderzoek (1.1) het overheidsbeleid passend onderwijs 

beknopt weergegeven met de reactie hierop vanuit het werkveld (1.2 ). Daarna volgt de 

onderwerpafbakening (1.3) en de probleemstelling met de onderzoeksvraag (1.4). Overal waar hij 

staat kan ook zij gelezen worden en vice versa. 

 

1.1 aanleiding voor dit onderzoek 

De directe aanleiding voor dit onderzoek is het overheidsbeleid betreffende passend onderwijs en de 

gevolgen daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk in de klas; in het bijzonder voor leerkrachten op 

de (Montessori) basisschool.  

 

1.2 overheidsbeleid en onderwijspraktijk 

De wet Passend Onderwijs treedt op 1 augustus 2012 in werking. Daarna hebben basisscholen twee 

jaar de tijd om zich voor te bereiden op de invoering ervan (Rijksoverheid, 2012). Vanaf augustus 

2014 moeten basisscholen  zorgen dat voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een 

passende onderwijsplek is in de regio (OWC, 2011). Uitgaande van het recht van elk kind op goed 

onderwijs, betekent passend onderwijs volgens Minister Van Bijsterveldt, dat voor de meeste 

kinderen het reguliere basisonderwijs de beste plek is, omdat dit volgens haar de beste 

voorbereiding biedt op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Alleen 

als het echt nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs, dus: “Inclusief op de reguliere 

basisschool als het kan, maar apart in het speciaal onderwijs als het moet” (WSNS, 2010). Ook zullen 

ouders meer dan tot nu toe het geval is bij de keuze voor een school voor hun kind betrokken 

worden (OWC, 2012).  

 

In het Amsterdams Manifest Passend Onderwijs (Hilhorst, 2010) wordt benadrukt dat onderwijs geen 

zorginstelling is en dat passend onderwijs moet beginnen en eindigen met onderwijs. Kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs is volgens het Manifest dan ook de beste vorm van zorg. Passend onderwijs 

betekent het realiseren van een leer- en ontwikkelcontinuüm voor alle kinderen, waarbij de focus ligt 

op de capaciteiten van elk kind. Om hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet volgens Hilhorst 

(2010) de aandacht terug naar de professie van de leerkracht.   

Annemieke Mol Lous van de Kenniskring passend onderwijs van de Hogeschool Leiden voegt hier aan 

toe dat de steeds complexere situatie op scholen met meer zorgleerlingen vraagt om specifieke 

kennis en vaardigheden om passend onderwijs te kunnen bieden. Het zijn bovendien niet alleen deze 
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zorgleerlingen die vragen om meer kennis en vaardigheden. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs 

waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen (Mol Lous, 2011). 

 

Onderwijspraktijk 

Onderwijsinhoudelijke  veranderingen zullen plaats moeten vinden om passend onderwijs mogelijk 

te maken. Het gevolg daarvan is dat er van de leerkracht ander gedrag, andere competenties en 

nieuwe vaardigheden gevraagd worden. Volgens Waslander (2011) hebben veel leerkrachten geen 

concreet beeld van wat er moet veranderen in de dagelijkse onderwijspraktijk om passend onderwijs 

mogelijk te maken. Zij zijn daardoor vaak onzeker over hun eigen kunnen en ervaren gebrek aan 

ondersteuning in de klas of zijn bang dat deze in de toekomst niet toereikend zal zijn. Ook vrezen zij 

taakverzwaring, enerzijds vanwege een toename aan zorgleerlingen en de zwaarte van de 

problematiek, anderzijds vanwege meer administratieve rompslomp en een toename aan 

gesprekken met ouders en experts. Ook zijn zij bang voor een niveauverlaging in de groep (IVA, 2009; 

Waslander, 2011).  

 

Draaglast leerkracht 

De evaluatie en advies commissie passend onderwijs (ECPO, 2011) geeft aan dat veel leraren nog niet 

klaar zijn voor passend onderwijs. Er is onvoldoende draagvlak omdat de leraar zich onvoldoende 

competent en gesteund voelt (Onderwijsinspectie, 2009).  Het gebrek aan draagvlak vormt dan ook 

een risico voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten staan vaak wel achter het streven om 

alle kinderen passend onderwijs te geven maar de grenzen van de draagkracht van de leerkracht zijn 

al bereikt (Van der Meer, 2011). Ook elders blijkt dat leerkrachten zich vaak niet sterk voelen; ze 

missen vaardigheden, tijd en ondersteuning om alle leerlingen de aandacht te geven die ze nodig 

hebben. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de basisschoolleerkrachten problemen heeft om 

rekening te houden met verschillen tussen leerlingen in hun instructie en met verwerking van de 

lesstof (Onderwijsinspectie, 2009).  Er is een breed gevoelde behoefte om vaardigheden te 

verbeteren, vooral wat betreft het omgaan met sociaal-emotionele en gedragsproblemen in de klas 

is er sprake van handelingsverlegenheid bij leerkrachten (Waslander, 2011).  Basisschoolleerkrachten 

voelen zich dus (vaak) overvraagd waar het gaat om de invoering van passend onderwijs (WSNS, 

2010). De vernieuwingen lijken zich op te stapelen en leerkrachten krijgen het gevoel dat alles maar 

half gedaan kan worden (IVA, 2009).   
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Mooie voorbeelden 

Ontwikkelingen richting passend onderwijs zijn echter inmiddels in volle gang. De ene school is 

verder in het realiseren er van dan de andere. Enerzijds hebben leerkrachten recht op en behoefte 

aan ondersteuning bij het invoeren van passend onderwijs in de klas, anderzijds gebeurt er al veel 

wat de moeite waard is (Van der Wolf, 2010). Het benoemen van de randvoorwaarden en 

succesfactoren van passend onderwijs en het laten zien van mooie voorbeelden (good practices) zou 

leerkrachten kunnen helpen en inspireren bij het vormgeven van hun dagelijkse onderwijspraktijk. 

Ook binnen het Montessori onderwijs blijkt hier behoefte aan te zijn (NMV, 2012).  

 

1.3 onderwerpafbakening 

Dit onderzoek richt zich op de huidige kwaliteit en op de onderwijsinhoudelijke veranderingen die 

nodig zijn  op de Montessori basisschool  om de invoering van passend onderwijs verder mogelijk te 

maken. Het  handelen van de leerkracht staat hierbij centraal.  

 

1.4  probleemstelling 

Om een goed beeld te krijgen van wat leerkrachten nodig hebben om passend onderwijs verder 

vorm te geven binnen het Montessori basisonderwijs is het nodig om te weten wat binnen passend 

onderwijs al goed gaat en/of juist belemmerende factoren zijn.  

 

Onderzoeksvraag: 

Hoe kan het Montessori onderwijs /de Montessori leerkracht vormgeven aan passend onderwijs? 

 

Deelvragen: 

a. Welke factoren spelen een rol bij de implementatie van passend onderwijs?  

b. Hoe wordt binnen het Montessori basisonderwijs invulling gegeven aan passend onderwijs? 

c. Wat zijn hierbij belemmeringen en wat zijn de succesfactoren? 

 

Onderstaande thema’s, die worden verkend in het theoretisch kader, spelen een belangrijke rol bij 

dit onderzoek: 

 Definitie(s) van passend onderwijs. 

 Kenmerken van het Montessori basisonderwijs. 

 Randvoorwaarden en succesfactoren voor de implementatie van passend onderwijs binnen het 

onderwijskundig model van het Montessori basisonderwijs. 

  



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

9 
 

H2   Onderzoeksmethode 

 

In dit hoofdstuk staat eerst het onderzoeksontwerp centraal. Vervolgens vindt u de verantwoording 

voor dit onderzoek en de stakeholders die erbij betrokken waren. Daarna wordt de werkwijze 

toegelicht. De onderzoeksinstrumenten die gebruikt zijn staan in bijlagen A en B en worden hier 

toegelicht.  

 

2.1 ontwerp  

Het onderzoek betreft een explorerend onderzoek naar de implementatie van passend onderwijs in 

de dagelijkse Montessori basisschool onderwijspraktijk. Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van triangulatie, door  een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Robson, 2008). Het 

betreft praktijkgericht, empirisch, kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat tot doel heeft om kennis 

te ontsluiten en te ontwikkelen met betrekking tot verdere implementatie van passend onderwijs in 

het Montessori basisonderwijs.  

 

Data zijn verzameld  middels  een digitale vragenlijst die is uitgezet onder 186 Montessori 

basisscholen in Nederland. Er zijn  212 respondenten (directie, intern begeleiders en leerkrachten 

(N=212) van 89 scholen. Zeven  leerkrachten zijn geïnterviewd (N=7).   

 

Definities van passend onderwijs zijn op de eerste plaats uit de literatuur gehaald. Ook de factoren 

die een rol spelen bij de implementatie van passend onderwijs komen uit literatuurstudie. Dit geldt 

ook voor de kenmerken van het Montessori basisonderwijs. Vanuit de op deze wijze verkregen 

informatie zijn randvoorwaarden en succesfactoren voor de implementatie van passend onderwijs 

binnen het onderwijskundig model van het Montessori basisonderwijs geanalyseerd. 

  

Op basis van de in de literatuur gevonden definities van passend onderwijs zijn de visie en 

opvattingen van  Montessori leerkrachten in kaart gebracht.  Factoren die een rol spelen bij de 

implementatie van passend onderwijs zijn ook naar voren gekomen uit de reacties op de digitale 

vragenlijst en de interviews.  

Met behulp  van bovenstaande informatie is duidelijk geworden welke belemmeringen en 

succesfactoren een rol spelen bij de invoering van passend Montessori onderwijs in de dagelijkse 

onderwijspraktijk. 
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2.2 verantwoording  

De relatie met de Master leren & innoveren zit in het professionaliseren van de leerkracht en alles 

wat daarom heen binnen en buiten de school nodig is om passend onderwijs verder mogelijk te 

maken en duurzaam te borgen.  

 

Stakeholders en draagvlak  

Omdat dit onderzoek een actueel onderwerp betreft dat alle onderwijsmensen aangaat was er  

voldoende draagvlak voor.  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kenniskring Passend 

Onderwijs van het Lectoraat Passend Onderwijs van de Hogeschool Leiden (0,1 fte). Het is over een 

periode van twee jaar uitgevoerd en afgerond en past in het kader van breder onderzoek naar de 

implementatie van passend onderwijs, met als doel kennis te genereren en te  ontsluiten voor 

(toekomstige) leerkrachten (Mol Lous, 2011).  

Mijn bestuur PROO Leiden heeft voor een periode van twee jaar in het onderzoek geïnvesteerd  met 

(0,1/0,05 fte). PROO Leiden is het bovenschools bestuur van de Montessori basisschool Apollo waar 

ik werkzaam ben. De school  valt onder het Weer Samen Naar School verband van Leiden en 

Omstreken. 

Vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) ligt er een opdracht  voor het schrijven van een 

voorbereidende beleidsnotitie voor een handreiking passend onderwijsvoor Montessori 

basisschoolleerkrachten.  Deze thesis dient mede als basis voor de te schrijven handreiking.  

 

2.3 werkwijze  

Literatuuronderzoek  vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van 

studieboeken vanuit de opleiding, literatuur over passend onderwijs vanuit de Kenniskring, WSNS en 

internet. Er is vooral gezocht op ‘passend onderwijs’, ‘inclusief onderwijs’, ‘leerkracht gedrag’ en 

‘Montessori onderwijs’. Met behulp van literatuuronderzoek zijn de definitie en randvoorwaarden 

voor implementatie van passend onderwijs onderzocht.  

 

De  vragenlijst  is deels gebaseerd op gegevens vanuit de theorie / literatuur en gemaakt in 

samenwerking met leden van de Kenniskring passend onderwijs. De vragenlijst is eerst uitgetest 

onder collega’s van de Montessorischool Apollo. Doel van de vragenlijst was om een goed beeld te 

krijgen van wat er al gebeurt en nog nodig is met betrekking tot passend onderwijs op Montessori 

basisscholen. Via de website van de Nederlandse Montessori Vereniging (http://www.montessori.nl) 

zijn de adressen van de Nederlandse Montessori basisscholen verkregen. De directeuren van deze 

186 scholen zijn in het voorjaar van 2011 aangeschreven met het verzoek mee te doen aan de 

http://www.montessori.nl/


Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

11 
 

enquête  naar passend Montessori onderwijs. De enquête is digitaal uitgezet met behulp van het 

programma Parantion Web Survey. Het tweede verzoek aan de directeuren was om de enquête door 

te sturen naar eventuele andere directieleden, intern begeleiders (IBers), remedial teachers (RT) en 

leerkrachten die aan de school verbonden zijn. In bijlage A vindt u de vragenlijst van de enquête. Een 

eerste verzoek tot deelname ging uit op 17 maart, de eerste herhaling op 31 maart en de laatste 

herhaling op 14 april 2011. Op 12 mei 2011 is de enquête gesloten. Dit leverde 212  reacties op.   

Interviews onder Montessori basisschoolleerkrachten hebben plaatsgevonden om een nauwkeuriger 

beeld te krijgen van belemmeringen en succesfactoren van passend onderwijs in de dagelijkse 

Montessori onderwijspraktijk. Er zijn interviews gehouden met zeven Montessorileerkrachten die in 

de digitale enquête hebben aangegeven dat zij een mooi voorbeeld wilden delen van passend 

onderwijs bij hen in de klas. 30 respondenten hebben aangegeven dat zij wel een mooi voorbeeld 

wilden delen. Om een gemêleerd beeld te krijgen is er voor gekozen om op basis van hun functie, 

jaren ervaring als groepsleerkracht en de bouw waarin zij werkten interviews af te nemen. De 

interviews zijn afgenomen aan de hand van een oplossingsgericht stappenplan (zie 4.2.)  en 

opgenomen op een voicerecorder. De transcripten zijn woordelijk  uitgetypt en er is gekeken naar 

welke informatie waardevol was voor onderbouwing van resultaten uit de literatuur en de digitale 

enquête. Om leerkrachten te inspireren zijn van de mooie voorbeelden een aantal portretjes gemaakt 

(zie bijlage D Casuïstiek).  

 

2.4 onderzoeksinstrumentarium  

In bijlage A en B zijn de (digitale) vragenlijst en het oplossingsgericht interviewinstrument 

opgenomen. De digitale vragenlijst heeft een aantal loops die afhankelijk van de functie van de 

respondent doorlopen werden. Dit om de enquête beknopter te houden en mensen niet onnodig 

met vragen op te zadelen waarop ze vanuit hun functie mogelijk niet direct antwoord op zouden 

weten. Bijvoorbeeld: aantal handelingsplannen in de klas is een vraag voor leerkrachten en aantal 

zorgleerlingen met een indicatie in de school een vraag voor directie/interne begeleiding. 
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H3   Theoretische verdieping  

 

In dit hoofdstuk vindt u de resultaten  van het literatuuronderzoek. Het betreft naast algemene 

informatie over passend onderwijs ook informatie over de factoren die een rol spelen bij de 

implementatie ervan. Relevante kenmerken van het Montessori onderwijs worden benoemd en tot 

slot de in de literatuur benoemde kansen en belemmeringen van het Montessori onderwijs voor 

passend onderwijs. 

 

3.1 passend onderwijs  

Dit deel  begint met een werkdefinitie van passend onderwijs. Dit wordt gevolgd door een overzicht 

van hoe het beleidskader passend onderwijs verder ingevuld  wordt door de overheid en wat onder 

zorgleerlingen wordt verstaan. Vervolgens wordt uitgelegd welke beleidsveranderingen er plaats 

zullen vinden op macro (overheid), meso (samenwerkingsverbanden en schoolbesturen) en 

microniveau (scholen en leerkrachten). Dit deel  wordt afgesloten met de vragen die dit oproept met 

betrekking tot de gevolgen van passend onderwijs voor de dagelijkse onderwijspraktijk op de 

reguliere basisschool.  

 

Werkdefinitie passend onderwijs 

Er wordt  de volgende werkdefinitie van passend onderwijs gehanteerd ( Hilhorst, 2010; OWC, 2012).  

Voor elk kind dat extra ondersteuning behoeft, is een passende onderwijsplek in de regio 

gerealiseerd. Voor de meeste kinderen is dat in het regulier- en voor sommige kinderen is dit binnen 

het speciaal basisonderwijs. In beide gevallen wordt een leer- en ontwikkelcontinuüm gewaarborgd, 

waarbij uitgegaan wordt van de capaciteiten van het kind en de ondersteuning die het nodig heeft 

om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

 

3.1.1 beleidsontwikkeling in vogelvlucht 

De invoering van passend onderwijs is volgens de Minister nodig omdat het huidige stelsel niet 

houdbaar is. De onderwijsondersteuning is te complex en bureaucratisch geregeld. De kwaliteit van 

het (speciaal) onderwijs laat te wensen over: 30% van de scholen voor speciaal basis- en voortgezet 

onderwijs staat onder verscherpt toezicht en het effect van de ingezette middelen is onvoldoende 

zichtbaar. Er zitten 2.500 kinderen thuis omdat daar geen passend onderwijs voor zou zijn. Ook de 

betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs zou beter kunnen en moeten (OWC, 2011).  
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Van inclusief naar passend onderwijs 

Het streven naar onderwijs voor alle kinderen is niet nieuw. Al sinds de negentiger jaren spreekt men 

van inclusief onderwijs, waarbij alle kinderen met een speciale behoefte worden opgevangen in het 

reguliere onderwijs. In de Salamanca verklaring (UNESCO, 1994) staat dat onderwijs voor alle 

kinderen is, zonder te kijken naar etnische afkomst, economische of sociale status, gezondheid en/of 

andere beperkingen. Ondanks dat Nederland deze verklaring heeft ondertekend, is het aantal 

kinderen dat in een vorm van speciaal onderwijs zit sindsdien alleen maar gegroeid, de laatste jaren 

zelfs sterk. Passend onderwijs kan dan ook gezien worden als een actuele vorm van dit streven. 

Segregatie wordt  niet  als wenselijk gezien en alleen nodig geacht als het vanwege de zwaarte van de 

problematiek van het kind echt niet anders kan. In 2007 kwam de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap met het Invoeringsplan Passend Onderwijs (Dijksma, 2007) en in 2009 met de 

Heroverweging Passend Onderwijs (Dijksma, 2009). Inmiddels ligt het Wetsvoorstel Passend 

Onderwijs ter goedkeuring bij de Tweede Kamer (OWC, 2011).  

 

Zorgleerlingen 

Wat passend is en wie de zorgleerlingen zijn blijft in de wetsvoorstellen relatief open. Volgens 

Bekkers (2011) is er globaal is sprake van drie groepen zorgleerlingen:  

 Hoogbegaafden;  

 Kinderen met leerstoornissen en; 

 Kinderen met gedragstoornissen.  

Vaak zal er echter sprake zijn van een combinatie van deze drie typen kenmerken (Bekkers, 2011). 

 

Smeets, Van der Veen, Derriks en Roeleveld (2007) kiezen een wat andere insteek en verdelen de 

zorgleerlingen op basis van problematiek in vier groepen, te weten: 

1. Leerlingen die onvoldoende presteren (laag en – onderpresteerders, kinderen  met faalangst en 

perfectionistische leerlingen); 

2. Leerlingen met gedragsproblemen (vijandig of passief agressief gedrag of opstandig gedrag); 

3. Leerlingen met aanpassingsproblemen (hyperactief, afgeleid of onvolwassen gedrag); 

4. Leerlingen met sociale problemen (verlegen, teruggetrokken en/of zij die zijn afgewezen door 

klasgenoten)  (Smeets e.a.., 2007). 

 

De indelingen van Bekkers en Smeets hebben raakvlakken. Vooral onder hoogbegaafde leerlingen 

zijn kinderen te vinden die onvoldoende presteren. Wat bij een niet passend onderwijsaanbod kan 

leiden tot gedragsproblemen. Gedragsproblemen en sociale problemen kunnen zich ook ontwikkelen 

in kinderen met andere leerstoornissen waar geen adequate hulp voor geboden wordt.  
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In dit onderzoek wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van kinderen. Er wordt gekeken naar  

leerlingen met een leerontwikkelingsachterstand (dan wel voorsprong) en naar  behoefte aan 

ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar leerlingen met een behoefte 

aan ondersteuning bij hun werkhouding en taakgedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

lichamelijk ontwikkeling. 

 

Clusters 

Er zijn speciale scholen voor kinderen uit een van de hieronder genoemde clusters. Kinderen met een 

clusterindicatie zijn ook in het regulier onderwijs te vinden. Er zijn vier clusters: 

 Cluster 1 voor visueel gehandicapte kinderen, mogelijk in combinatie met een andere handicap 

(voor deze kinderen geldt een aparte regeling).  

 Cluster 2 voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 

spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van 

autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap.  

 Cluster 3 voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende 

kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en 

meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren, in combinatie met een andere 

handicap. 

 Cluster 4 voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en 

kinderen verbonden aan pedologische instituten (PI; deze instituten  doen onderzoek  naar 

kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen) 

(Rijksoverheid, 2012). 

 

Het aantal leerlingen dat tussen het jaar 2000 en 2011 onderwijs volgde op een van de 

clusterscholen is voor de clusters 1 en 2 nagenoeg gelijk gebleven (respectievelijk circa 500 en 7000 

leerlingen), voor cluster 3 gedaald (van circa 16.000 naar 14.000 leerlingen) en voor cluster 4 

gestegen van circa 9.000 tot 13.000 leerlingen. Er zijn vier maal zoveel jongens (81%) als meisjes 

(19%) met een cluster 4 indicatie. De stijging binnen cluster 4 wijdt het Centraal Bureau voor 

Statistiek (2011) aan een toename in diagnostische kennis; gedragsproblemen worden sneller en 

vaker onderkend (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011).  

 

Aantallen  

Uit onderzoek blijkt dat in het basisonderwijs ongeveer 10% van alle leerlingen zorgleerlingen zijn.  

Dit betreft kinderen die op de clusterscholen zitten, kinderen die met een rugzakje in het (speciaal) 

basisonderwijs zitten en kinderen die geen rugzakje hebben, maar wel extra zorg behoeven. Het gaat 
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dus om ongeveer 160.000 kinderen. Deze kinderen zijn dus niet allemaal geïndiceerd en staan dus 

ook  niet geregistreerd (Onderwijsinspectie, 2009). De geïndiceerde leerlingen uit een van de clusters 

staan wel geregistreerd. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er in 2008 19.000 

kinderen met een rugzak (extra financiële middelen van de overheid voor kinderen met een 

handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychische probleem) in het regulier onderwijs zaten; 

44.000 kinderen zaten met een indicatie in het speciaal basisonderwijs en ruim 35.000 geïndiceerde 

leerlingen zaten op een van de eerder  genoemde (cluster)scholen in het speciaal onderwijs. In totaal 

zijn er daarnaast dus nog ruim 60.000 kinderen zonder clusterindicatie die extra zorg en aandacht 

nodig hebben. Er zijn circa 1,6 miljoen basisschoolleerlingen. (Algemene Rekenkamer, 2010).  

 

Rugzak 

Tot nu toe maakte de wet op de leerlinggebonden financiering het mogelijk dat ouders met een kind 

met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem sinds 2003 konden kiezen 

uit een reguliere school met een rugzak of voor het  speciaal onderwijs. Om een rugzak te krijgen 

moesten de ouders, of in uitzonderlijke gevallen de school, een indicatie aanvragen bij een 

commissie voor indicatiestelling (CvI). Het extra geld dat de rugzak met zich meebracht kon door de 

school besteed worden voor extra formatie (uren personeel), ambulante begeleiding en/of extra 

materiaal (leer- en hulpmiddelen). De school stelde in overleg met de ouders een handelingsplan op 

over doel en wijze waarop het onderwijs voor het kind werd aangepast (Ouders, 2012).  

 

Bereidheid zorgleerlingen op te nemen 

Reguliere scholen ervaren de problematiek van clustergeïndiceerde kinderen als steeds zwaarder en 

zijn ook steeds minder bereid om deze leerlingen op te vangen (Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011). Zij 

houden de boot af uit angst voor dalende klassenresultaten, handelingsverlegenheid en angst voor 

oudervlucht (Udondek, 2011). Volgens Turkenburg (2005) zal een school geneigd zijn om zo min 

mogelijk zorgleerlingen aan te nemen omdat er angst bestaat dat de prestaties van deze leerlingen 

het niveau omlaag zullen halen. Ouders van zorgleerlingen zullen hun kind sneller willen laten 

classificeren als zorgleerling omdat zij denken dat dit de kans op gepaste hulp vergroot. Anderzijds 

kiezen ouders voor scholen met weinig zorgleerlingen uit angst voor gebrek aan aandacht voor hun 

eigen kind (Turkenburg, 2005). Dit brengt scholen in een regio in een lastige concurrentie positie 

(IVA, 2009). Scholen uit een hoger sociaal-economisch milieu houden een lager percentage 

zorgleerlingen aan boord dan die uit een lager sociaal-economisch milieu. Dit leidt tot een 

onevenwichtige verdeling van de draaglast (Udondek, 2011). 
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3.1.2  veranderingen 

De veranderingen als gevolg van de invoering van de wet op Passend Onderwijs vinden plaats op drie 

niveaus:  

 Macro: het landelijke onderwijsbeleid (macro niveau) 

 Meso: de ingestelde zorgplicht van schoolbesturen en het ondersteuningsplan van de 

samenwerkingsverbanden (meso niveau)  

 Micro: het ondersteuningsprofiel van de school en de gewenste deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten (micro niveau) 

 

a) macro niveau 

 Afschaffen rugzak 

De in 2003 ingestelde leerlinggebonden financiering (’rugzak’)  komt per 1 augustus 2014 te 

vervallen. In de plaats van de rugzak wordt het passend onderwijs ingevoerd. Niet het labelen van de 

leerling maar zijn onderwijsbehoefte komt centraal te staan (OWC, 2011). Een onderwijsbehoefte is 

datgene wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Onderwijsbehoeften kunnen 

zeer divers zijn maar hebben altijd betrekking op didactische en pedagogische situaties zoals: de 

instructie, de leertijd, het geven van feedback, de structurering van de leertaak en aanpassingen in 

de sociale omgeving (Gijzen, 2011).  

Veruit de meeste van de ruim 30.000 kinderen met een cluster 3 of 4 indicatie zouden zonder grote 

problemen terecht kunnen in het regulier onderwijs (Onderwijsconsulenten, 2012). Het aantal 

leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat zal in de toekomst dan ook flink afnemen. Het 

speciaal basis- en voortgezet onderwijs zal nog blijven bestaan voor circa 70.000 leerlingen (Passend 

Onderwijs, 2012).  

 

b) meso niveau 

Samenwerkingsverbanden en ondersteuningsplannen 

Schoolbesturen werken vaak samen in een geografisch afgebakend samenwerkingsverband. Het is 

daardoor altijd duidelijk welk samenwerkingsverband voor welke (zorg)leerling verantwoordelijk is. 

Het aantal samenwerkingsverbanden wordt teruggebracht van 350 naar 150 (75 in het 

basisonderwijs) en gaan dus een veel groter gebied beslaan. De samenwerkingsverbanden zijn 

verantwoordelijk voor de inhoudelijk ondersteuning van scholen en leerkrachten om passend 

onderwijs verder mogelijk te maken. Zij stellen daartoe een ondersteuningsplan op waarin de 

ondersteuningsprofielen van de scholen en de verantwoording van de besteding van de middelen 

beschreven staan. De overheidsgelden voor extra ondersteuning voor passend onderwijs zullen naar 

de samenwerkingsverbanden gaan (Informatiepunt, 2011).  
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Schoolbesturen en zorgplicht 

Schoolbesturen hebben per 1 augustus 2012 een zorgplicht. Zij moeten in de regio waarin zij actief 

zijn voor alle leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, een passend 

onderwijsaanbod bieden. Omdat alle schoolbesturen uit een regio onder hetzelfde 

samenwerkingsverband vallen kan er een dekkend aanbod gecreëerd worden. Het beleid is er op 

gericht om leerlingen, die nu in het speciaal onderwijs zitten, zoveel mogelijk binnen het reguliere 

onderwijs te houden en/of onder te brengen (Informatiepunt, 2011).  

 

c) micro niveau 

Scholen en ondersteuningsprofielen 

Het onderwijs en de ondersteuning moeten aansluiten op de ontwikkeling van het kind, de 

mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders (Dijksma, 2010). Scholen moeten een 

ondersteuningsprofiel op stellen waarin zij aangeven welke onderwijsondersteuning zij aan 

leerlingen kunnen bieden, waar hun mogelijkheden en grenzen liggen en hoe de relatie met het 

samenwerkingsverband en externe zorgpartners is geregeld. De geplande 

deskundigheidsbevordering van de aan de school verbonden leerkrachten is hier ook in opgenomen 

(Passend Onderwijs, 2012).  

 

1-zorgroute en handelingsgericht werken  

De 1-zorgroute is ontwikkeld als instrument om het onderwijs af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep. Het is geen onderdeel van het overheidsbeleid, 

maar een middel om passend onderwijs mogelijk te maken (Clijsen, Gijzen, De Lange & Spaans 

(2007); Parmeijer & Van Beukering (2006).  Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en 

bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is 

proactief handelen het uitgangspunt. In de groep wordt met behulp van handelingsgerichte 

diagnostiek in de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen voorzien. Handelingsgericht werken 

houdt in dat de leerkracht tenminste twee tot drie keer per jaar een cyclus doorloopt waarin hij:  

 (toets)gegevens verzamelt en evalueert;  

 leerlingen signaleert met specifieke onderwijsbehoeften;  

 de specifieke onderwijsbehoeften benoemt;  

 leerlingen clustert met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;  

 op basis hiervan een groepsplan opstelt, uitvoert en evalueert.  
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Het is de bedoeling dat de intern begeleider de leerkracht ondersteunt en coacht bij het doorlopen 

van de cyclus van handelingsgericht werken (CEDgroep, 2012).  

Deskundigheidsbevordering Leerkrachten 

Gedifferentieerd lesgeven is een voorwaarde voor passend onderwijs. Dit is een voor leerkrachten 

complexe vaardigheid. Vanaf 2012 moeten leerkrachten, voor zover van toepassing, hun deficiënties 

gaan wegwerken in het omgaan met verschillen tussen leerlingen (OWC, 2011). Zij moeten dan 

onderwijs op maat gaan bieden aan zorgleerlingen. Zij moeten in kunnen spelen op de specifieke 

zorg- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Daar is specifieke (vak)kennis, didactische en sociale 

vaardigheid en een uitgebreid handelingsrepertoire voor nodig (Waslander, 2011). Dit vraagt om het 

professionaliseren van leerkrachten door ze beter op te leiden, toe te rusten en te ondersteunen 

(ECPO, 2011).  

 

3.2 factoren die een rol spelen bij de implementatie  

In dit hoofdstuk is te lezen welke factoren een rol spelen bij de implementatie van passend onderwijs 

op de basisschool. Na een beschrijving van de niveaus waarbinnen veranderingen plaats zullen 

vinden wordt ingegaan op de randvoorwaarden (op bovenschools en schoolniveau) en 

succesfactoren (op leerkracht en leerlingniveau) die van belang zijn bij de invoering van passend 

onderwijs.  

De evaluatie commissie passend onderwijs (ECPO, 2011) stelt in algemene zin dat de overheid zelf 

weinig duidelijk is over de randvoorwaarden voor passend onderwijs. Toch is er in de literatuur wel 

het een en ander te vinden waardoor de kaders duidelijk worden. Verder zegt de ECPO dat, als de 

samenwerkingsverbanden, de school en de leerkracht het passend onderwijstraject niet alleen zien 

als een apart beleidstraject dat gericht is op zorgleerlingen, maar het gebruiken in het streven naar 

kwaliteitsverbetering, er een kans ligt voor het gehele onderwijs om een verbeteringsslag te maken 

(ECPO, 2011).  

 

3.2.1 niveaus van verandering 

De veranderingen vinden plaats op verschillende niveaus: op bovenschools, school, groep en 

leerlingniveau. Het hart van de veranderingen zal  uiteindelijk plaats moeten hebben op 

groepsniveau: binnen de groep, met een bepaalde leerkracht en zijn dagelijkse onderwijspraktijk in 

de klas (Smeets e.a., 2007;  Waslander, 2011).   

 

In onderstaande tabel van Smeets e.a. (2007) staat een overzicht van de factoren die een rol spelen 

bij het bieden van passend onderwijs aan (zorg)leerlingen op de basisschool. 
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WSNS – samenwerkingsverband; regionale expertise centra; 
schoolbegeleidingsdienst; jeugdzorg en overige zorginstellingen 

 bovenschoolse zorgstructuur 
 ondersteuning en faciliteiten  

Bovenschoolsniveau 

Basisschool 

 visie en beleid m.b.t. zorgleerlingen 

 faciliteiten en ondersteuning 

 systeem van leerlingenzorg 
 teamcohesie en samenwerking 

Schoolniveau 

Leerkracht 

 persoonskenmerken 
(geslacht, 
onderwijservaring) 

 attitudes 
 competenties 

Groep 

 samenstelling (zorgleerlingen, 
achterstandleerlingen, 
combinatieklas) 

 omvang van de groep (aantal 
leerlingen) 

 cognitief niveau van de groep 

Groepsniveau 

Onderwijs in de klas 

 pedagogisch didactische aanpak 

 planmatig werken 
 aansluiten bij verschillen 

Leerling  

 achtergrondkenmerken 

 specifieke problematiek 

 leerprestaties 
 welbevinden 

Ouders 

 sociaal-economische status 

 opleidingsniveau 

 betrokkenheid bij school 
 communicatie met 

school/leerkracht 

Leerlingniveau 

Tabel 1: Overzicht relevante niveaus en aspecten van passend onderwijs (Smeets e.a., 2007, p. 32). 

 

a)  bovenschools niveau  

Bovenschoolse zorgstructuur 

Als scholen onderdeel uitmaken van schooloverstijgende samenwerkingsverbanden dan heeft dat 

een positief effect op de kwaliteit van de zorg aan de (zorg)leerlingen binnen de school. Dit geldt 

voor deelname aan bovenschoolse netwerken, samenwerkingsverbanden tussen scholen en het 

werken in een brede school (Meijer, 2004). Samenwerkingsverbanden worden effectiever naarmate 

zij  achterliggende concepten, ideeën en visies met betrekking tot passend onderwijs doorvertalen 

naar het concrete en dagelijkse niveau van het handelen van leraren in de klas (Waslander, 2011).  

 

Ondersteuning en faciliteiten 

Goede ambulante begeleiding en ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs levert een substantiële 

bijdrage aan het verbeteren van de implementatie van passend onderwijs op de reguliere basisschool 

(Greven, 2007).  Zorgleerlingen hebben baat bij samenwerkingsverbanden die 
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deskundigheidsbevordering van leerkrachten aanpakken  en nascholing  verzorgen op o.a. het gebied 

van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken (Waslander, 2011). 

 

b)  schoolniveau  

Visie en beleid m.b.t. zorgleerlingen 

Op scholen die een pedagogisch klimaat weten te creëren waarin verschillen geaccepteerd worden 

doen (zorg)leerlingen het volgens Greven (2007) beter. Om een dergelijk klimaat te realiseren is er 

een welomschreven visie en beleid met betrekking tot zorgleerlingen nodig. Het onderwijs wordt 

tevens effectiever als er gebruik gemaakt wordt van diagnostiek en evaluatie om passend onderwijs 

te organiseren (Greven, 2007).  Op scholen die een vraaggerichte didactiek hanteren wordt beter 

ingespeeld op de behoefte van (zorg)leerlingen. Deze scholen blijken dan ook beter in staat te zijn 

om meer (zorg)leerlingen binnenboord te houden (Udondek, 2011).   

 

Faciliteiten en ondersteuning 

Scholen moeten hun leerkrachten ondersteunen bij het volgen van de 1-zorgroute om te waarborgen 

dat er in de onderwijsbehoeften van de (zorg)leerlingen wordt voorzien (Greven, 2007). Omdat dit 

een verandering in de manier van kijken naar leerlingen, klassenmanagement en 

pedagogisch/didactisch handelen betreft, is er intensieve en langdurige ondersteuning en coaching 

nodig van leerkrachten om deze manier van werken in de dagelijkse onderwijspraktijk mogelijk te 

maken (Waslander, 2011). Intern begeleiders zouden voldoende ruimte moeten krijgen voor 

begeleiding en coaching van leerkrachten (CEDgroep, 2012). Bovendien blijkt de inzet van extra 

handen in de klas, via bijvoorbeeld onderwijsassistenten of de beschikbaarheid van leerkrachten 

voor remediërend onderwijs, in de meeste gevallen nodig om de programma’s uit te kunnen voeren 

die succesvol blijken bij het differentiëren en het geven van onderwijs op maat (Bosker, 2005). 

 

Systeem van leerlingenzorg 

Volgens Dijkstra (2007) blijkt dat meer zorgleerlingen binnenboord gehouden kunnen worden als een 

school verschillende onderdelen van adaptief onderwijs slim combineert. Adaptief onderwijs is 

onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en 

autonomie (Dijkstra, 2007).  Een voorbeeld is het remediërend onderwijs binnen of buiten het 

klassenverband en de regelmatige voortgangscontrole  te combineren met het inzetten van extra 

onderwijspersoneel (Bosker, 2005). Voldoende interne begeleiding blijft nodig om adequate 

onderwijszorg in de school te realiseren (Meijer, 2005).  
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Teamcohesie en samenwerking 

De schoolorganisatie dient gericht te zijn op het permanent leren en het (laten) samen  werken van 

leerkrachten. Dit boekt namelijk sneller vooruitgang bij onderwijsinnovaties, ook bij de invoering van 

passend onderwijs (Greven, 2007).  Als er binnen een school een cultuur heerst van samenwerken en 

samen leren van professionals, dan heeft dat een positieve invloed op het ontwikkelen van een 

professionele attitude. Dan zal men  fouten durven maken en dit openlijk durven toe geven, elkaar 

aanspreken op een professionele manier en experimenten en vernieuwing van collega’s waarderen 

waardoor veranderen mogelijk wordt (Verbiest, 2008).  

 

c)  groepsniveau 

[1] Leerkracht: persoonskenmerken, attitude, competenties 

Volgens Claassen, De Bruine, Schuman, Siemons en Velthoven (2009) moeten de competenties en 

kenmerken die voor alle leerkrachten gelden verder aangevuld worden met een aantal 

basisdimensies om bekwaam te zijn in het werken in een inclusieve setting. Het gaat hier onder 

andere om kwaliteiten van de leerkracht betreffende zijn visie op inclusie en het onderwijzen aan 

een diversiteit aan leerlingen, vakinhoudelijke en didactische competenties en communicatieve 

vaardigheden. Passend onderwijs is een dergelijke inclusieve setting waarin het extra belangrijk is dat 

de leerkracht een authentieke persoonlijkheid is die fysiek, emotioneel en cognitief in evenwicht is 

(Claassen e.a., 2009).  

 

Om effectief passend onderwijs mogelijk te maken moeten leerkrachten (vaak) hun gedrag 

veranderen (Waslander, 2011).  De visie op en de grondhouding van de leerkracht ten aanzien van 

zorgleerlingen is daarbij een belangrijke factor. Hier over praten met anderen (leerkrachten en 

experts) bevordert een gemeenschappelijke visie en een open houding naar leerlingen die anders zijn 

en extra ondersteuning behoeven (Baaijens, 2005). Als de beeldvorming ten aanzien van speciale 

zorgleerlingen verandert naar hen zien als gewone leerlingen die soms meer en soms minder extra 

zorg nodig hebben, dan werkt dit positief uit op het zelfbeeld van kinderen (Bekkers, 2011).  

 

Als leerkrachten zich competenter voelen, kunnen zij grotere verschillen tussen leerlingen aan. Zij 

moeten zich kunnen professionaliseren om zich competenter te voelen (Greven, 2007).  Leerkrachten 

professionaliseren zich het best in  professionele leergemeenschappen (zie ook teamcohesie en 

samenwerking). Dit vergroot de kans op een optimaal gebruik van een gedegen kennisbasis in het 

werk en er wordt meer gereflecteerd op eigen opvattingen over leerlingen en goed onderwijs 
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(Verbiest, 2008). Een onderzoekende houding is nodig om het eigen professioneel functioneren te 

verbeteren en het handelen steeds aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

 

Om passend onderwijs succesvol te laten zijn moeten leerkrachten kunnen differentiëren naar 

werktempo, leerstof, werkniveau en werkvorm: als zij onderwijs op maat  geven worden de 

ontwikkelingskansen van alle (zorg)leerlingen vergroot (OWC, 2011).  Zij moeten ook zorgen voor een 

veilig sociaal-emotioneel klimaat waarin diversiteit onderkend en geaccepteerd wordt. Hiervoor 

moeten leerkrachten (vaak) iets veranderen in de interactie met en tussen de leerlingen (Waslander, 

2011).  Leerkrachten met hoge verwachtingen ten aanzien van de schoolprestaties van alle 

(zorg)leerlingen brengen kinderen verder (Greven, 2007).   

 

Leerkrachten hebben tenslotte voldoende kennis nodig van onder andere handicapspecifieke 

beperkingen en mogelijkheden. Zij moeten vaardigheden kunnen ontwikkelen om de kennis ook toe 

te kunnen passen (Greven, 2007).  Naast het constructief en effectief gebruik maken van bestaande 

kennis betreffende de omgang met leerlingen met een extra onderwijsbehoefte is het ook van 

belang dat leerkrachten deze kennis, op basis van hun praktijkervaring en wetenschappelijk 

onderzoek, verder ontwikkelen.  

 

[2] Groep: samenstelling, omvang van de groep, cognitief niveau van de groep  

De grootte en de samenstelling van een groep moeten zodanig zijn dat het aantal individuele 

aanpakken in een klas niet te hoog is, omdat het anders voor een leerkracht niet meer te behappen 

is (CEDgroep, 2012). In een kleinere groep is het makkelijker voor een leerkracht om rekening te 

houden met  verschillen. Hij kan dan beter signaleren welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Hij 

kan dan ook makkelijker voor sommige leerlingen de instructie, het tempo of de verwerking 

aanpassen. Ook is er volgens Bosker (2005) in kleinere groepen meer interactie tussen leerkracht en 

individuele leerlingen dat leidt tot een grotere taakgerichtheid van de (zorg)leerlingen. De verkleining 

van de groepsgrootte blijkt dus een positief effect te hebben op de prestaties van de (zorg)leerlingen 

omdat het hierdoor voor de leerkracht makkelijker wordt om te differentiëren (Bosker, 2005). 

 

Als kinderen in heterogene groepen werken met een  meer gedifferentieerde aanpak en er  effectief  

omgegaan wordt met  de verscheidenheid aan leerlingen (in niveau, leerstijl en belangstelling) dan 

kunnen kinderen leren van elkaar. Dit heeft een positieve invloed op het leren van de 

(zorg)leerlingen (Greven, 2007).  
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[3] Onderwijs in de klas: pedagogische didactische aanpak, planmatig werken, aansluiten bij 

verschillen 

De leerprestaties van alle (zorg)leerlingen worden bevorderd als leerkrachten differentiatie vorm 

geven volgens een cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie; zoals bij handelingsgericht werken 

het geval is. Leerkrachten moeten convergente differentiatie nastreven om aan  leerlingen met 

achterstanden effectieve hulp te bieden om deze in te lopen (Bosker, 2005). Het gebruik van 

handelingsgericht werken helpt leerkrachten  om in de onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen te 

voorzien (Greven, 2007). Binnen dit model maakt het clusteren van leerlingen met eenzelfde 

onderwijsbehoeften het mogelijk om meerdere kinderen tegelijkertijd onderwijs op maat te geven 

(IVA, 2009). Het bewust inzetten van verschillende instructievormen bevordert de leerprestaties van 

(zorg)leerlingen. Door bijvoorbeeld het gebruiken van het directe instructiemodel om in de 

onderwijsbehoefte van alle leerlingen te voorzien kan onderwijs op maat gegeven worden (Kozloff, 

1999). Bij het directe instructiemodel wordt de lesstof aan de hand van een vast stappenplan aan een 

groep(je) leerlingen aangeboden, waarbij naar behoefte meer of minder begeleid wordt bij het 

oefenen en verwerken van de stof (Bommel, 2010).   

 

Met betrekken tot het omgaan met gedragsproblemen zegt Greven (2007) dat ernstige 

gedragsproblemen vaak voorkomen kunnen worden door een preventie en vroegtijdige schoolbrede 

aanpak. Bovendien heeft coöperatief leren, in de vorm van peertutoring, leerteams en maatjesleren 

eveneens een gunstige invloed op de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

(zorg)leerlingen (Greven, 2007).   

 

d) leerlingniveau  

[1] Leerling: achtergrondkenmerken, specifieke problematiek, leerprestaties, welbevinden 

Verschillende factoren spelen een rol bij de vraag waar het kind het best passend onderwijs kan 

genieten; in een reguliere klas, op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school uit een 

van clusters. De problematiek van het kind op het gebied van leren, taak/werkhouding, 

sociaal/emotionele ontwikkeling, gedrag en/of de lichamelijke handicap zijn belangrijke factoren bij 

de afweging wat de beste plek is. Van even groot belang is de vraag of de school en de leerkracht in 

staat zijn dat te bieden wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen (Smeets e.a., 2007). 
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[2] Ouders: sociaal-economische status, opleidingsniveau, betrokkenheid bij school, communicatie 

met school/leerkracht 

Een goede communicatie met ouders en hen gebruiken als informatiebron is een voorwaarde om 

interventies op school en thuis met elkaar in evenwicht te brengen. Ouderbetrokkenheid vergroot de 

kans op succesvol passend onderwijs voor hun kind (Smeets e.a., 2007).  

 

3.2.2 randvoorwaarden en succesfactoren  

Uit de hierboven omschreven factoren die een rol spelen bij de implementatie van passend 

onderwijs  heb ik  randvoorwaarden en succesfactoren voor passend onderwijs gedestilleerd. De zo 

ontstane  lijst vormt de meetlat waarlangs ik de theorie van het Montessori onderwijs straks leg om 

te kijken in hoeverre deze vorm van onderwijs kansen biedt om passend onderwijs te realiseren op 

de basisschool.  

Randvoorwaarden op bovenschools en schoolniveau 

Bovenschoolsniveau 

1. De school maakt onderdeel uit van (regionale) schooloverstijgende 

samenwerkingsverbanden. 

2. De samenwerkingsverbanden vertalen achterliggende concepten, ideeën en visies met 

betrekking tot passend onderwijs door naar het dagelijks  handelen van de leerkracht in de 

klas en zij dragen zorg voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten. 

3. Er is goede bovenschoolse ambulante begeleiding en ondersteuning vanuit het speciaal 

onderwijs. 

Schoolniveau 

4. De school heeft een door het team gedragen visie op passend onderwijs.  

5. De schoolorganisatie is gericht op het permanent leren en samenwerken van de 

leerkrachten.  

6. De school zorgt ervoor dat leerkrachten zich kunnen professionaliseren in  professionele 

leergemeenschappen. 

7. De school creëert een  pedagogisch klimaat  waarin verschillen tussen leerlingen 

geaccepteerd worden. 

8. De school zorgt voor een preventieve schoolbrede aanpak en een vroegtijdige signalering 

van gedragsproblemen. 

9. De school hanteert een vraaggerichte didactiek. 

10. De school maakt gebruik van diagnostiek en evaluatie om in de onderwijsbehoeften van 

zijn leerlingen te voorzien.  
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11. De school maakt intensieve en langdurige ondersteuning en begeleiding van leerkrachten 

mogelijk door voldoende ruimte hiervoor  te realiseren bij de intern begeleiders. 

12. De school zorgt voor voldoende interne begeleiding om adequate onderwijszorg in de 

school te realiseren.   

13. De school combineert verschillende onderdelen van adaptief onderwijs slim. 

14. De school zorgt voor inzet van extra handen in de klas om programma’s uit te kunnen 

voeren die succesvol blijken bij het differentiëren en het geven van onderwijs op maat.  

15. De school houdt rekening met de draagkracht en draaglast van de leerkracht.  

16. De school zorgt voor een evenwichtige samenstelling en groepsgrootte om het aantal 

individuele maatregelen in een klas niet te hoog te laten zijn voor de leerkracht.  

Tabel 2: Randvoorwaarden op bovenschools en schoolniveau 

 

 

Succesfactoren op groepsniveau 

Professionele attitude van de leerkracht 

1. De leerkracht heeft een visie op passend onderwijs.  

2. De leerkracht waardeert diversiteit. 

3. Zij is in staat om haar gedrag te veranderen door aan haar professionele houding en 

beeldvorming ten opzichte van (zorg)leerlingen te werken.  

4. Zij werkt vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. 

Leerkracht competenties  

5. De leerkracht voelt zich competent in haar werk. 

6. Zij is didactisch bekwaam, werkt doelgericht en is vakinhoudelijk sterk: zij zet de juiste middelen 

in om haar doelen te bereiken. 

7. Zij is pedagogisch bekwaam, communicatief sterk, sterk in relatie opbouw en het bieden van 

veiligheid. 

8. Zij is in staat om (samen met anderen) haar vaardigheden verder te ontwikkelen. 

9. Zij maakt constructief en effectief gebruik van bestaande kennis betreffende de omgang met 

leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. 

10. Zij ontwikkelt, op basis van eigen praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek, nieuwe kennis 

voor haar onderwijspraktijk en daarbuiten. 

Pedagogisch didactische aanpak 

11. De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat in de klas waarin diversiteit onderkend 

en geaccepteerd wordt. 
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12. Zij houdt rekening met verschillen en geeft onderwijs op maat, dat afgestemd is op de 

onderwijsbehoefte van leerlingen.   

13. Zij differentieert naar werktempo, leerstijl, leerstof, belangstelling, werkniveau en werkvorm. 

14. Zij zorgt voor voldoende interactie tussen haar en de leerlingen en de leerlingen onderling. 

15. Zij zet verschillende instructievormen in. 

16. Zij zorgt voor een variatie aan coöperatieve werkvormen. 

17. Zij uit hoge verwachtingen ten aanzien van de schoolprestaties van alle (zorg)leerlingen. 

18. Leerlingen zitten in heterogene groepen en werken met een gedifferentieerde aanpak. 

Planmatig werken 

19. De leerkracht werkt handelingsgericht vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen: zij 

differentieert op basis van een cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie.  

20. Zij clustert leerlingen met eenzelfde onderwijsbehoefte. 

21. Zij werkt vanuit een onderzoekende houding om het eigen functioneren te verbeteren en het 

handelen aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

22. De eigen onderwijspraktijk wordt verbeterd door deze steeds systematisch te onderzoeken. 

Tabel 3: Succesfactoren op groepsniveau 

 

Succesfactoren op leerlingniveau 

1. Leerlingen die voldoende presteren (niet onderpresteren); zich weten te gedragen (geen 

vijandig, passief agressief of opstandig gedrag laten zien); zich aan kunnen passen aan een 

klassensituatie (geen hyperactief, afgeleid of onvolwassen gedrag laten zien) en voldoende 

sociaal vaardig zijn (niet verlegen, teruggetrokken of afgewezen zijn door klasgenoten) hebben 

een grotere kans om succesvol deel te nemen aan het basisonderwijs (Smeets e.a.., 2007). Ook 

voor kinderen met een lichamelijke handicap geldt dat de zorg die dit vraagt van een school 

in verhouding moet staan tot wat een onderwijsinstelling kan bieden.   

2. Goede communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid.  

Tabel 4: Succesfactoren op leerlingniveau 

 

In de aanleiding van dit onderzoek wordt de verwachting uitgesproken dat juist binnen het 

Montessori onderwijs passend onderwijs goed mogelijk zou moeten zijn. De hypothese is dat binnen 

het Montessori onderwijs in ruime mate aan de randvoorwaarden en succesfactoren van passend 

onderwijs wordt voldaan. In het volgende subhoofdstuk (3.3) zal eerst het Montessori model 

uitgelegd worden aan de hand van een beschrijving van de Montessori theorie. In deze theoretische 
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verdieping ligt de focus op de visie, concepten en ideeën van het Montessori basisonderwijs en de 

aanknopingspunten die dit biedt om passend onderwijs te realiseren.  

 
3.3  kenmerken Montessori onderwijs  

In dit subhoofdstuk wordt het Montessori onderwijsmodel uitgelegd aan de hand van de Montessori 

theorie. Na een stukje geschiedenis volgt de Montessori kindvisie en de werkwijze. Tot slot is er een 

stukje Montessori onderwijs in de 21e  eeuw dat aanknopingspunten biedt voor passend onderwijs. 

 

3.3.1 historie en actualiteit 

De arts en pedagoog Maria Montessori is de grondlegger van het Montessori onderwijs. Zij is in 1870 

in Italië geboren. In 1896 kwam ze in Rome in contact met 'idiote' kinderen en ontdekte dat deze 

kinderen helemaal niet zo 'idioot' waren, maar dat ze zich, zonder enig leermiddel, nooit hadden 

kunnen ontwikkelen. Op basis van nauwkeurige observaties en proefnemingen ontwikkelde zij 

zintuiglijk materiaal en een opvoedingsmethode met goede leerresultaten voor gehandicapte 

kinderen (NMV, 2012). In 1907 stichtte zij in een armoedewijk in Rome, haar Case dei Bambini, de 

'kinderhuizen'. Hier ligt de basis van het Montessori onderwijs dat zich later zou verspreiden over de 

hele wereld. In 1915 liet zij in de Verenigde Staten arme kinderen met de Montessori methode 

werken en in 1934 lanceerde zij een plan voor het voortgezet onderwijs (Rubinstein, 2007). In 1950 

werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving ze een eredoctoraat  van de 

Universiteit van Amsterdam (Schwegman, 1999). 

 

Nederland is een van de eerste landen waar het Montessori onderwijs vaste voet aan de grond 

kreeg. De oudste Montessori kleuterschool dateert uit 1914 en werd  in 1916 gevolgd door de 

Montessori  lagere school. Er zijn momenteel meer dan 160 erkende Montessori basisscholen en 

peutergroepen, met in totaal ongeveer 40.000 leerlingen. Daarnaast telt Nederland twintig scholen 

voor voortgezet Montessori onderwijs, variërend van VMBO tot gymnasium met in totaal ongeveer 

10.000 leerlingen. Alleen Montessori scholen die erkend zijn  door de Nederlandse Montessori 

Vereniging (NMV) mogen het Montessori predicaat voeren. De Montessori basisscholen zijn lid van 

het NMV en vallen onder de sectie basisonderwijs. Onder auspiciën van het NMV wordt het vakblad 

Montessori Mededelingen (MM) uitgegeven, worden er beleidsnotities geschreven, lesmaterialen en 

voor de leerkracht ondersteunende hulpmiddelen ontwikkeld. Er zijn verschillende tweejarige post-

HBO opleidingen in Nederland waar Montessori leerkrachten hun verplichte Montessori 

bevoegdheid kunnen halen. Het NMV organiseert regelmatig onderwijsinhoudelijke (regionale) 

bijeenkomsten (NMV, 2012).   
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3.3.2  kindvisie  

Volgens de Montessori theorie heeft het kind een aangeboren drang tot zelfontplooiing. Het neemt 

alles in zich op en ontwikkelt zich door interactie met zijn omgeving: het absorbeert als het ware de 

handelingen van de mensen, hun taal, manieren en gewoonten (Montessori, 2007). Volgens 

Montessori maakt ieder kind gevoelige perioden door waarin het met herhaling bezig is om een 

bepaalde vaardigheid aan te leren. Bij kleuters is er een behoefte aan het zintuiglijk verkennen van 

de leeromgeving. Leerkrachten moeten in die periode veel bewegingsvrijheid geven en zintuiglijk 

materiaal aanbieden om aan die behoefte tegemoet te komen (Stoll Lillard, 2005). Een gevleugelde 

uitspraak van Montessori die hier mooi bij aansluit, is: ‘Niets is in de geest wat niet eerst in de 

zintuigen is geweest’. Inmiddels blijkt ook uit modern onderzoek het belang van zintuiglijke ervaring 

op de ontwikkeling van de hersenen (Bransford e.a., 2000). Kinderen hebben gevoelige perioden 

voor bewegen, waarnemen, ordenen, taal, kennisverwerving, creativiteit, socialiteit en moraliteit. 

Niet elk kind zit op hetzelfde moment in dezelfde ontwikkelingsfase maar volgens Montessori 

ontvouwen de fases zich wel in een vaste volgorde en heeft het grote gevolgen als een kind door 

omstandigheden in een bepaalde fase niet gevoed wordt met dat waar het voor zijn ontwikkeling 

behoefte aan heeft (Montessori, 2007). Interessant is hier ook een vergelijking te maken met de visie 

van de Poolse arts en pedagoog Janusz Korczak. Die ziet net als Montessori het kind als een 

volwaardig menselijk wezen dat een enorme inspanning moet leveren om op te groeien (Cammen, 

2009). 

Montessori ziet het kind als de schepper van de mens. In het kind van 0-3 jaar is de absorberende 

geest prominent aanwezig. Het kind van 3-6 jaar is ontdekker en bezig met bewuste ordening van de 

wereld om hem heen. Bij het kind van 6-9 jaar, de verkenner, staat kennisverwerving voorop. Van 9-

12 jaar is het kind wetenschapper en streeft het naar inzicht en begrip (Moorman, 1998). 

 

3.3.3 werkwijze  

De individuele ontwikkeling van het kind is uitgangspunt in het Montessori onderwijs. Het is dan ook 

de taak van de Montessori leerkracht om actief te zoeken naar het potentieel van kinderen om hun 

maximale ontwikkeling te stimuleren. Het inzetten van materialen en de daarbij behorende 

pedagogisch en didactische hulp dient afgestemd te worden op de ontwikkelingsbehoeften van het 

individuele kind, waarbij ieders eigen aard en aanleg gerespecteerd dient te worden (Montessori, 

2008). Een belangrijke richtlijn uit het Montessori onderwijs is: ‘Help mij het zelf te doen’. Alle 

opvoeding wordt gezien als  in principe zelfopvoeding. Het kind wordt gestimuleerd om zelf te 

kiezen, zelf voor orde te zorgen en zelf verantwoordelijk te zijn (Schwegman, 1999). 
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Het Montessori onderwijs heeft een aantal specifieke hulpmiddelen om haar  visie in de praktijk te 

realiseren. Achtereenvolgens komt het volgende aan bod: voorbereide omgeving; heterogene 

groepsamenstelling; ontwikkelingsmateriaal; kosmisch onderwijs en kosmische opvoeding; rol van de 

leerkracht; het lusmodel en het Montessori kindvolgsysteem (MKVS). 

 

a) voorbereide omgeving 

Het doel van het Montessori onderwijs is het kind te helpen bij zijn ontwikkeling door hem een 

omgeving te bieden die zelfwerkzaamheid bevordert. Volgens de theorie komt het kind via eigen 

activiteit tot ontplooiing van zijn persoonlijkheid. De voorbereide omgeving omvat alles wat zich in 

de ruimte van de klas, gang, school en buitenom de school bevindt. Het betreft de inrichting van het 

gebouw, de materialen daarbinnen, de klasgenootjes, maar ook de leerkracht zelf maakt er 

onderdeel van uit (Westra, 2007). De leerkracht zorgt ervoor dat de ingerichte leeromgeving 

aangepast wordt aan wat de kinderen in de (heterogene) groep nodig hebben om zich te kunnen 

ontwikkelen (Diemen-Berkhout, 2001).  

 

b) heterogene groepsamenstelling 

Omdat de ontwikkelingsbehoeften van kinderen in jaargroepen overeenkomen (zie kindvisie) worden 

Montessori leerlingen in principe opgevangen in heterogene groepen van 3-6 , 6-9 en 9-12 jarigen. 

Een kind is daardoor niet altijd de oudste of jongste in de groep en (dus) ook niet altijd de ‘domste’ of 

‘knapste’. Het is de taak van de leerkracht om de kinderen in de jaargroepen optimaal van elkaars 

kennis en vaardigheden te laten profiteren: kinderen leren hulp vragen en hulp bieden en rekening te 

houden met elkaars verschillen en capaciteiten. Veel van de leermiddelen in de klas (zie 

ontwikkelingsmateriaal)  nodigen uit tot - en vereisen dikwijls - samenwerking. Dit stimuleert het 

leren van en met elkaar. Net als in een reguliere basisschoolgroep, worden ook activiteiten 

ondernomen die de saamhorigheid bevorderen: zingen, een tentoonstelling inrichten, eten en 

drinken, naar een verhaal luisteren (Moorman, 1998). 

 

c) ontwikkelingsmateriaal  

Het Montessori materiaal is een hulpmiddel voor het kind om ordening en essenties te ontdekken en 

zelf op onderzoek uit te gaan. Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal 

stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen en overzien 

(Stoll Lillard, 2005). 

Er zijn materialen voor het waarnemen en de zintuiglijke ontwikkeling, taal, rekenen, geometrie, 

plant- en dierkunde, aardrijkskunde, motoriek en voor oefeningen uit het dagelijks leven: voor de 
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verzorging van de omgeving; de verzorging van jezelf en het aanleren van omgangsvormen 

(wellevendheidlesjes) (Diemen-Berkhout, 2001). 

 

Het materiaal voldoet aan een aantal specifieke kenmerken waaronder: ‘De controle van de fout’ 

waardoor het kind zelf ontdekt dat er iets niet klopt en het deze fout zelf kan opsporen. Het bevat 

altijd een specifieke eigenschap ‘De isolatie van de eigenschap’. Het is in beperkte hoeveelheid 

aanwezig waardoor de kinderen leren op elkaar te wachten, met elkaar samen te werken of een 

ander materiaal te kiezen. Elk materiaal bestaat uit een geheel met een niet te groot aantal 

onderdelen waardoor het overzichtelijk blijft voor een kind. Het materiaal  ziet er aantrekkelijk uit 

waardoor het kind het graag pakt. Het materiaal nodigt uit om er langere tijd zelfstandig mee te 

werken, handelingen te herhalen en het ontdekken van diverse mogelijkheden, waardoor het kind er 

verscheidene ervaringen mee opdoet (Diemen-Berkhout, 2001). Op de meeste Montessori 

basisscholen worden naast het materiaal ook methodes gebruikt. Hazenkamp en Jansen (2010) 

deden onderzoek naar de bruikbaarheid van het materiaal voor rekenzwakke kinderen en kwamen 

tot de conclusie dat een belangrijk uitgangspunt bij de zorg aan deze kinderen een goede registratie 

is van de vorderingen. Out (2011) ontwikkelde een rekenlijn voor de kleuterbouw met speciale 

aandacht voor aandachtsleerlingen.  

 

d) kosmisch onderwijs en opvoeding 

Volgens de Montessori theorie moet onderwijs en opvoeding inspelen op de ontwikkelingsbehoeften 

van kinderen. Het is de taak van de leerkracht om het kind zich zo breed mogelijk te laten 

ontwikkelen en dus veel aan te bieden. Naast het leren lezen en schrijven heeft het kind behoefte 

aan wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vakken worden geïntegreerd 

aangeboden in het ‘kosmisch onderwijs’. De term kosmisch onderwijs komt van kosmos. Voordat het 

kind in de bovenbouw leert over geschiedenis en cultuur heeft het in de middenbouw al kennis 

gemaakt met het ontstaan van het heelal, de aarde en het leven op aarde. Het kind leert op deze 

wijze ordening aan te brengen in zijn leefomgeving door de stof  van het grote geheel naar de kleine 

delen aan te bieden (top-down). (NMV, 2012). 

 

Binnen het kosmisch onderwijs is ruimte voor morele opvoeding en wordt een beroep gedaan op het 

kind om verantwoording te nemen voor de zorg voor zichzelf, zijn omgeving en de wereld. Volgens 

Montessori heeft  een kind behoefte aan antwoord op vragen als: “Wat en wie ben ik? Wat is de taak 

van de mens? Leven wij hier uitsluitend voor onszelf of is er meer voor ons te doen? Wat zijn goed en 

kwaad?” Hier ligt een link met opvoeding tot  actief burgerschap (Montessori, 1998;  blz. 13-16). 
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e) rol van de groepsleerkracht 

De Montessori leerkracht wordt verondersteld te beschikken over een voorwaardenscheppende en 

begeleidende houding om optimaal te kunnen differentiëren naar behoefte van het kind. De nadruk 

ligt hierbij op het ontwikkelen van gedrag en vaardigheden van de leerling. Er is sprake van ‘vrijheid 

in gebondenheid’. De leerkracht stuurt bij als zij ziet dat het kind stagneert in de ontwikkeling en/of 

niet zinvol met de aangeboden stof bezig is (Westra, 2007). De leerkracht stemt het onderwijs af op 

de gevoelige perioden van het kind (zie ook 4.2 visie op het kind) en zorgt voor voldoende vrije 

werktijd waarin de kinderen zelfstandig, in tweetallen of groepjes aan opdrachten werken. Dit wil 

zeggen dat het kind in principe zelf bepaalt wat het wanneer wil leren en hoe lang het er over doet 

(Montessori, 2008). Veel Montessori basisscholen maken ook gebruik van methodes. Hiermee wordt 

zelfstandig gewerkt als het kan en worden groepslesjes gegeven als het nodig is.  

 

Volgens de theorie is een belangrijk onderdeel van het Montessori onderwijs het signaleren en 

observeren van de leerlingen (zie lusmodel). Binnen de vrije werktijd van de kinderen vindt het 

grootste deel van de signalering en de observatie door de leerkracht plaats daarnaast worden er 

binnen het Montessori onderwijs toetsen gebruikt om aanvullende informatie over de individuele 

ontwikkeling van kinderen te krijgen en/of het leerproces te evalueren. Montessori leerkrachten 

worden aanvullend didactisch en pedagogisch geschoold door na de PABO een tweejarige 

Montessori post HBO opleiding te volgen.  

 

f) lusmodel 

Het lusmodel is door de Nederlandse Montessori Vereniging ontwikkeld en bedoeld als hulpmiddel 

voor de leerkracht om te kunnen zien waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt. Door 

activiteiten van het kind op verschillende momenten in de lus te waar te nemen wordt de leerweg 

die het kind aflegt zichtbaar en kan de leraar zijn handelen afstemmen op het gedrag van het kind. Er 

is sprake van een lus omdat deze steeds weer (op een hoger begripsniveau) wordt doorlopen. Bij het 

werken volgens het lusmodel is het de bedoeling dat de leerkracht systematisch signaleert, het 

betreffende kind gericht observeert, naar aanleiding van een direct feedback gesprek met het kind 

evalueert en dit registreert. Op basis hiervan kan de leerkracht gericht beslissingen nemen over de 

begeleiding van het kind.  
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Figuur 1 Lusmodel (Westra-Mattijssen, 2010) 

Binnen de lus is te zien dat het kind verwerft doordat het zich ontwikkelt en zelf zijn  activiteiten 

organiseert. Als het kind de essentie van de leerstof  ontdekt is het aan het verwerven. Door verder 

met de lesstof te oefenen om te automatiseren is er sprake van verwerken. Het kind verwerft inzicht 

als het ontdekt dat er nieuwe variaties mogelijk zijn. Er is sprake van betekenis verlenen als het kind 

tot een abstracter denkniveau komt en overeenkomsten en verschillen kan benoemen en begrijpen. 

Zodra het kind betekenis kan verlenen en het geleerde kan toepassen in andere situaties is er sprake 

van   integratie (Westra-Mattijssen, 2010).  

 

Dit model sluit overigens mooi aan bij inzichten van de moderne constructivistische leertheorie van 

Piaget en Vygotski waarbij er van uitgegaan wordt dat elke lerende aan zijn eigen kennis bouwt op 

basis van eerdere leerprocessen. De interne cognitieve processen verwerken de extern 

waargenomen werkelijkheid. Er wordt in deze theorie veel waarde gehecht aan betekenisvolle 

informatie, contexten, communicatie, activiteiten en (intrinsieke) motivatie om te leren. Zelfsturing 

staat centraal en lerenden werken vaak samen aan leeropdrachten (Valcke, 2010).  

 

Van Tilburg (2011) onderzocht binnen het Montessori onderwijs of het aanbrengen van samenhang 

in de leerstof door middel van mindmappen, met een op onderwijsbehoeften afgestemd leerdoel, 

ervoor zorgt dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn. Een Mindmap is een diagram opgebouwd uit 

begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond 

een centraal thema (Jutten, 2008). Uit neuro-psychologisch onderzoek (Ryan, 2000) blijkt dat om het 

brein te ontwikkelen goed onderwijs er toe doet en goede motivatie daarbij onmisbaar is.  

 

 

http://www.dearend.nl/Montessori/mkvs/afbeeldingen/lusmodel.jpg
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g) Montessori kindvolgsysteem (MKVS) 

Het MKVS is door Els Westra begin 2000 geïntroduceerd op de Montessori scholen en is bedoeld 

voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Met behulp van het MKVS kunnen gedrag en/of vaardigheden in 

beeld gebracht worden binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden van individuele kinderen. Het biedt 

ook een overzicht van de beslissingen die de leraar neemt ten aanzien van de begeleiding. Een van de 

zeven ontwikkelingsgebieden die geregistreerd worden is ‘de perioden van groei’. Hieronder valt de 

sociaal emotionele ontwikkeling en de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het betreft 

verder de kennisgebieden waarneming,  motoriek, taal, rekenen, wiskunde en geometrie. De 

didactiek is  uitgewerkt in het lusmodel (zie vorige paragraaf f) en beschrijft de basis waarop het 

werken met het MKVS stoelt (Westra-Mattijssen, 2010). Het is de taak van de leerkracht om de 

gehele ontwikkeling van het kind in beeld te brengen (Westra, 2007). Nieuwenbroek (2010) 

ontwikkelde een zelfevaluatie instrument om leerkrachten te helpen bij de invoering van het MKVS. 

 

3.3.4  Montessori 21e eeuw 

In het stuk Montessori Onderwijs in de 21e eeuw (NMV, 2009), van de Nederlandse Montessori 

Vereniging, staat te lezen dat in het Montessori onderwijs aan kinderen de gelegenheid gegeven 

wordt om hun sterke kanten in hun kunnen te benutten en verder te gaan daar waar kan. Kinderen 

die moeite hebben met een evenwichtige ontwikkeling of minder sterk tot zwak zijn binnen een 

bepaalde ontwikkeling en daardoor binnen een bepaald leerdomein, worden geaccepteerd zoals ze 

zijn en ondersteund. Het is de bedoeling dat in het volgsysteem dat de school gebruikt deze 

kenmerken van kinderen goed tot uitdrukking worden gebracht en dat de beslissingen die leraren 

nemen over de begeleiding van het kind ook daarin worden weergegeven. Door deze werkwijze 

worden het onderwijsaanbod (voorbereide omgeving), de kindontwikkeling en de leeropbrengsten 

inclusief het gebied van actief burgerschap helder en inzichtelijk gemaakt (NMV, 2009).   

In bovenstaand stuk zijn duidelijke aanknopingspunten te vinden met passend onderwijs. Omdat het 

Montessori onderwijsmodel leidend is voor het onderwijs dat gegeven wordt in de Montessori 

basisscholen die vanuit dit model werken, is het interessant om te kijken welke kansen en risico’s  

hierbij een rol spelen. U vindt deze in het volgende hoofdstuk. 
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3.4 passend Montessori onderwijs  

In dit subhoofdstuk vindt u de kansen en uitdagingen voor de implementatie van passend onderwijs 

in het Montessori basisonderwijs. Het onderwijsconcept van het Montessori basisonderwijs uit 

hoofstuk 3.3  is hiervoor naast de randvoorwaarden en succesfactoren voor passend onderwijs 

gelegd uit  hoofdstuk 3.2.  

 

3.4.1 kansen  

a) op bovenschools niveau 

Montessori basisscholen maken net als alle andere regulier basisscholen deel uit van 

schooloverstijgende samenwerkingsverbanden. Dit biedt kansen om directieleden, intern 

begeleiders, leerkrachten en experts elkaar te laten ontmoeten om bijvoorbeeld een gezamenlijke 

visie op passend onderwijs  te ontwikkelen en deze  door te vertalen naar concreet handelen in de 

dagelijks onderwijspraktijk. 

Alle Montessori scholen zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).  De 

NVM biedt kansen om leerkrachten verder te helpen ontwikkelen en ondersteunen bij bijvoorbeeld 

het vaststellen van de onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen. Ook kan de NMV waken voor de 

balans tussen draagkracht en draaglast van hun leerkrachten door met behulp van politieke lobby te 

zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld extra handen in de klas te krijgen en/of de groepen te 

verkleinen. 

Leerkrachten kunnen zich  professionaliseren door het volgen van een post HBO Montessori 

opleiding en door deelname aan studiedagen van de NMV of door op andere plekken specifieke 

kennis op te doen. 

 

b) op schoolniveau 

Het Montessori onderwijsconcept, dat al meer dan 100 jaar expliciet uit gaat van verschillen tussen 

kinderen, biedt een goede basis voor een door het team breedgedragen visie op passend onderwijs. 

Vanuit een gezamenlijke visie kan er verder gebouwd worden aan een professionele attitude van de 

leerkrachten en een cultuur van samen werken en samen leren in professionele 

leergemeenschappen om leerkrachten te helpen die aanpassingen te maken die verder nodig zijn om 

passend onderwijs mogelijk te maken. De pedagogische visie biedt kansen om actief te blijven 

werken aan een pedagogisch klimaat waarin de (groter wordende) verschillen tussen leerlingen 

geaccepteerd blijven. Ook biedt de visie aanknopingspunten om gedragsproblemen te voorkomen en 

remediëren. Een aantal scholen maakt gebruik van het Montessori Kind Volgsysteem (MKVS) voor 

specifieke diagnostiek en evaluatie om in de onderwijsbehoeften van zijn leerlingen te voorzien.  
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c)  op groepsniveau 

Montessori leerkrachten hebben een pedagogisch-didactische visie op het onderwijs die nauw 

aansluit bij passend onderwijs. De leerkracht gaat uit van de diversiteit tussen leerlingen en werkt 

vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Zij heeft verschillende middelen tot haar 

beschikking om passend onderwijs mogelijk te maken: de voorbereide omgeving, 

ontwikkelingsmateriaal, het lusmodel en het MKVS. Van de Montessori leerkracht wordt 

nieuwsgierigheid naar het kind en een onderzoekende houding verwacht. Het MKVS en Kosmische 

opvoeding en onderwijs (KOO) bieden aanknopingspunten voor een preventief schoolbrede aanpak 

en een vroegtijdige signalering van gedragsproblemen. 

Het werken in heterogene groepen met grote verschillen tussen kinderen is uitgangspunt van het 

onderwijs en biedt een goede basis voor passend onderwijs. De leerkracht geeft onderwijs op maat 

aan individuele leerlingen en houdt hierbij rekening met hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Zij 

wordt geacht te kunnen differentiëren naar werktempo, leerstijl, leerstof, belangstelling, werkniveau 

en werkvorm.  In de Montessori klas is voldoende interactie mogelijk tussen de leerkracht en de 

individuele leerling en leerlingen onderling. 

  

d) op leerlingniveau  

Het hebben van heterogene groepen biedt aan kinderen kansen om een speel- en werkkameraadje 

te vinden dat qua gedag, persoonlijke of cognitieve ontwikkeling gelijkwaardig is. Het biedt ook 

gelegenheid om met en van elkaar te leren. Voor kinderen met een leerontwikkelingsvoorsprong 

biedt het de mogelijkheid om vooruit te werken en voor kinderen met een 

leerontwikkelingsachterstand de mogelijkheid om op eigen niveau verder te werken, zonder buiten 

de boot te vallen. Dit biedt mogelijkheden voor kinderen die liever met concreet materiaal werken 

dan uit lesboeken en vice versa.  

Blom (2010) deed onderzoek naar de autisme vriendelijkheid van het Montessori onderwijs.  

Zij komt tot de conclusie dat het Montessori onderwijs goed op weg lijkt te zijn om passend 

onderwijs te leveren in de afstemming op de leerling met een autisme spectrum stoornis (zie ook 

Steffels, 2009). Als de leerkracht goed observeert kan hij in principe aansluiten bij elk kind mits de 

leerkracht ook kennis heeft van de problematiek van het kind (Blom, 2010). 

 

3.4.2 uitdagingen  

Het Montessori onderwijsconcept is een theoretisch model dat ook practische handvatten heeft voor 

het handelen in de klas. Ik vraag mij af hoe een aantal zaken in de praktijk verder uitwerken. Om 

antwoord te krijgen op de vragen die ik in dit hoofdstuk stel  ben ik in gesprek gegaan met mensen 

uit het werkveld. Ik ben ook op zoek gegaan naar mooie voorbeelden, om leerkrachten te inspireren 
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en te motiveren om nog beter passend onderwijs te bieden. Er gebeurt immers al veel dat de moeite 

waard is, maar er zijn ook uitdagingen. Na een omschrijving van de uitdagingen die ik zie op de 

verschillenden niveaus vindt u in de volgende twee hoofdstukken de reslutaten van het 

praktijkonderzoek. 

 

a) op bovenschools niveau 

Bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn regionaal georganiseerd en hebben niet altijd 

specifieke Montessori expertise in huis. De Montessori koepel (NMV) is landelijk georganiseerd en 

staat misschien juist daarom wat verder van de dagelijkse onderwijspraktijk van de scholen af. Veel 

Montessori scholen maken deel uit van een niet-Montessoriaans schoolbestuur. 

 

b) op schoolniveau 

Het hangt van de school af of er naast de Montessori visie ook een door het team breedgedragen 

visie op passend onderwijs is. In de Montessori visie wordt niet gesproken over het belang van 

permanent leren en samenwerken van leerkrachten in bijvoorbeeld professionele 

leergemeenschappen. Dit is wel een voorwaarde voor implementatie van passend onderwijs. In het 

onderwijskundig model wordt ondersteuning van de leerkracht vanuit bijvoorbeeld interne 

begeleiding niet genoemd. Omdat de kosmische opvoeding en onderwijs zich richt op 

‘genormaliseerde’ kinderen is het de vraag of dit voldoende zal zijn om gedragsproblemen 

schoolbreed en preventief aan te pakken. Het MKVS wordt nog door te weinig scholen gebruikt om 

een uitspraak te doen over of dit kindvolgsysteem klaar is voor passend onderwijs. Om het lusmodel 

adequaat toe te kunnen passen hebben leerkrachten, net als bij het handelingsgericht werken, 

intensieve ondersteuning nodig.  

 

c)   op groepsniveau 

Als een Montessori leerkracht geen deel uit maakt van een professionele leergemeenschap heeft zij 

minder kans om een realistische visie op passend onderwijs te ontwikkelen en haar handelen hierop 

af te stemmen. Montessori leerkrachten lopen een risico om niet in de individuele onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van (al) hun (zorg)leerlingen te kunnen voorzien vanwege tal van redenen 

zoals; pedagogische en didactische vaardigheden, scholingsachtergrond, specifieke kennis van de 

ondersteuningsbehoeften van zorgleerlingen, onderwijservaring, de grote, samenstelling en 

diversiteit van de groep, het aantal en soort zorgleerlingen, planmatig werken en 

klassenmanagement, ondersteuningsmogelijkheden van buitenaf, etc.  
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d) op leerlingniveau 

Het Montessori onderwijs gaat uit van een intrinsieke motivatie van kinderen om te leren. Van 

kinderen wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen kiezen en werken. Het is de vraag of kinderen 

met problemen op het gebied van taak/werkhouding in het Montessori onderwijssysteem goed op 

hun plek zijn. Omdat kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo mogen werken lijken er 

voldoende mogelijkheden voor kinderen met een cognitieve voorsprong of achterstand. Maar hoe 

groot mag die voorsprong of achterstand zijn zodat het voor leerkrachten behapbaar blijft om het 

kind goed te begeleiden?  

 

Dezelfde vraag geldt voor hoogbegaafde kinderen, kinderen met leerstoornissen en/of 

gedragsstoornissen het beter doen in het Montessori basisonderwijs. Je zou verwachten dat 

onvoldoende (laag en onder)presteren minder voorkomt op de Montessori basisschool omdat er 

immers geen gemiddelde norm heerst in de klas en ieder kind op zijn persoonlijke niveau kan 

werken. Maar is dit ook zo? Of maken deze kinderen dan juist van de gelegenheid gebruik om minder 

te doen? Eunen (2010) kwam tot de ontdekking dat (hoog)begaafde kleuters gemotiveerde 

zelfredzaamheid aan de dag leggen bij het werken met taal-, reken- en kosmisch materiaal, maar 

minder geïnteresseerd zijn in het zintuiglijk materiaal.  

 

Laten leerlingen met gedragsproblemen (vijandig, passief, opstandig) minder gedragsproblemen zien 

omdat zij meer keuzevrijheid hebben in het werk? Of hebben zij juist baat bij een strakkere structuur 

waarin zij mee gaan met de stroom van een klassikaal systeem? Wilnes (2010) deed onderzoek 

binnen het Montessori onderwijs naar het effect van een positief leer- en werkklimaat op kinderen 

met kenmerken van gedragsstoornissen. Haar conclusie is dat deze kinderen baat hebben bij stille 

werkplekken en een visuele weekstructuur. Is dit haalbaar? 

 

Passen kinderen met aanpassingsproblemen (hyperactief, snel afgeleid, onvolwassen) zich beter aan 

omdat ze meer mogen bewegen en vaker met een ander kind mogen samenwerken? Of verstoren zij 

juist de concentratie van de klasgenoten omdat zij erg aanwezig zijn? Kunnen kinderen met sociale 

problemen (verlegen, teruggetrokken, afgewezen door klasgenoten) zich sociaal beter ontwikkelen 

omdat er vaak samengewerkt mag worden?  

  



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

38 
 

H4   Resultaten kwantitatief praktijkonderzoek 

In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de resultaten uit de digitale enquête. In bijlage A staan de 

vragen en de opbouw van de enquête. Bij een aantal vragen is de gelegenheid gegeven om deze toe 

te lichten. Veel respondenten hebben hier gebruik van gemaakt.  

4.1 uitslag van de enquête 

De enquête is digitaal verzonden naar de directeuren van 186 Montessori basisscholen, met het 

verzoek om de enquête zelf in te vullen maar ook te verspreiden onder hun team (intern begeleiders, 

remedial teachers en leerkrachten). Het is bij mij niet bekend of de directeuren de enquête ook 

daadwerkelijk naar alle teamleden hebben doorgestuurd, of dat zij daar een selectie in hebben 

gemaakt. Indien de enquête bijvoorbeeld alleen is doorgestuurd naar collega’s die affiniteit met het 

onderwerp hebben, dan zou dit een vertekend beeld kunnen geven.  

 

Er kwamen in totaal  212 reacties binnen (N=212). Van sommige scholen kwamen meerdere reacties 

binnen, van anderen geen. Van de scholen die meededen kwamen tussen de een en zeven reacties 

per school binnen. Een reactie per school, kwam het meest voor (44 keer) en zeven reacties per 

school het minst (vijf keer). In totaal deden medewerkers van 89 Montessori basisscholen mee. Dit is 

bijna de helft (47,8%) van het totaal aangeschreven scholen (186). In de enquête is verzocht om de 

naam van de school op te geven.  De gegevens zijn anoniem verwerkt.  Er is geen vergelijkbaar 

onderzoek gedaan en er zijn bij mij geen gegevens bekend over hoe de scholen die niet meededen 

over passend onderwijs denken. 

 

De vraag naar de naam van de school; de positie binnen de school; het aantal jaren ervaring als 

groepsleerkracht en het aantal jaren ervaring binnen het Montessori onderwijs, is aan alle mensen 

gesteld en leverde N=212 respondenten op. 

De vragen over het MKVS; aantal leerlingen op school; aantal leerlingen met een clusterindicatie; en 

aanpassingen die de afgelopen vijf jaar gedaan zijn om passend onderwijs verder mogelijk te maken, 

zijn alleen aan directie en IB/RT gesteld. Dit betrof 94 van de 212 personen. Deze vragen zijn door 83, 

respectievelijk 82 personen beantwoord.  

De vragen over het aantal jaargroepen per klas; leerlingen per klas; handelingsplannen per klas; 

leerlingen in de klas met een indicatie; kenmerken die ingezet worden bij onderwijs op maat; de 

geschiktheid van Montessori voor specifieke problemen; reacties op stellingen; en de vraag naar 

ondersteuningsbehoeften is alleen aan de leerkrachten gesteld. Dit betrof  118 van de 212 personen. 

Er is op de eerste vragen uit deze reeks door 106 personen geantwoord. 12 mensen hebben hier dus 
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niet geantwoord. De laatste drie vragen zijn door 89 personen beantwoord. 17 van de 118 

leerkrachten hebben deze vraag dus niet beantwoord. De laatste vraag is door 84 personen 

beantwoord. Er blijkt dat naarmate de enquête vorderde, meer mensen gestopt zijn met 

antwoorden.  

De laatste vier vragen van de enquête over de rol die het NMV kan spelen en het delen van mooie 

voorbeelden zijn weer aan alle mensen gesteld. Er waren toen nog 134 van de 212 (63,2%) 

respondenten over die ook deze vragen beantwoord hebben. Ook hieruit blijkt dat mensen de 

enquête niet afgemaakt hebben. In de reflectie (H7) wordt hierop teruggekomen. 

 

4.1.1 respondenten 

De positie die de respondenten (N=212) bekleden binnen de school zijn directielid, intern begeleider 

(IB), remedial teacher (RT) en/of leerkracht. Het gaat om de volgende aantallen: 59 directieleden, 35 

intern begeleiders/remedial teachers en 118 leerkrachten. Een persoon kan echter meerdere posities 

bekleden: vier directieleden gaven aan ook IB/RT of leerkracht te zijn. Zeven IB/RT medewerkers 

gaven aan ook directie of leerkracht te zijn en zeven leerkrachten geven aan ook directie, IB/RT 

medewerker te zijn. Tweemaal zoveel leerkrachten als directieleden vulde de enquête in.  

 

Figuur 2: Positie van de respondent binnen de school 

Van het totaal aantal respondenten (N=212) werkt ruim 40% langer dan 18 jaar als groepsleerkracht 

in het basisonderwijs; eveneens ruim 40% werkt er tussen de 6 en 18 jaar. De rest heeft minder dan 

zes jaar ervaring als groepsleerkracht. De meeste respondenten (80%) zijn dus ervaren 

groepsleerkrachten. 
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Figuur 3: Jaren ervaring als groepsleerkracht 

Van het totaal aantal respondenten (N=212) heeft iets meer dan 20% minder dan zes jaar 

werkervaring in het Montessori onderwijs en bijna 30% tussen de 6 en 12 jaar. Ruim 50% heeft meer 

dan 12 jaar ervaring in het Montessori onderwijs.  

 

Figuur 4: Jaren ervaring in het Montessori onderwijs 

 

4.1.2 algemene informatie  

Leerlingenaantal per school 

Deze vraag is alleen aan directie en/of interne begeleiding gesteld. Dit betreft 94 personen. 83 van 

hen (N=83) heeft deze vraag beantwoord. Aan dit onderzoek deden twee kleine Montessori scholen 

mee  met een leerlingenaantal kleiner dan 100. 70% van de scholen is middelgroot en bestaat uit 100 

tot 400 leerlingen. De overige scholen hebben meer dan 400 leerlingen.  
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Figuur 5: Grootte van de school uitgedrukt in aantal leerlingen 

Jaargroepen  

De vraag over het aantal jaargroepen per klas is alleen aan de leerkrachten gesteld. Dit betreft 118 

personen. 106 van hen (N=106) heeft deze vraag beantwoord. Op slechts één school wordt gewerkt 

met een jaargroep per klas; ruim een derde werkt met tweejaargroepen per klas; en de rest werkt 

met  driejaargroepen per klas.  

 

Figuur 6: Verdeling van het aantal jaargroepen per klas 

Groepsgrootte  

De groepsgrootte per klas varieert volgens de leerkrachten (N=106) van minder dan 20 tot meer dan 

30 leerlingen per groep. 1/3 van de groepen bestaat uit 20 tot 25 leerlingen en bijna 2/3 uit 25 tot 30 

leerlingen per groep. 

 

Grootte van de school 

< 100 leerlingen 

100-200 leerlingen 

200-400 leerlingen 

400-600 leerlingen 

Aantal jaargroepen per klas 

eenjaargroep 

tweejaargroepen 

driejaargroepen 

0 

20 

40 

60 

<20 
leerlingen 

20-25 
leerlingen 

25-30 
leerlingen 

>30 
leerlingen 



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

42 
 

Figuur 7: Aantal leerlingen per groep 

Aantal leerlingen in de klas met een handelingsplan 

Aan de  leerkrachten (N=106) is gevraagd hoeveel  leerlingen zij in de klas hebben met een 

handelings- of begeleidingsplan. Het betreft hier (kortdurende) handelings- of begeleidingsplannen 

die door de leerkrachten en/of de interne begeleiding binnen de school zijn gemaakt. Het gaat dus 

niet over de handelings- of begeleidingsplannen die gemaakt worden vanuit de ambulante 

begeleiding van buiten de school voor kinderen met een zorgarrangement. Ook voor kinderen die 

een lichte en tijdelijke ondersteuning nodig hebben maken leerkrachten vaak handelingsplannen. 

Door twee leerkrachten is aangegeven dat er geen kinderen met een handelings- of begeleidingsplan 

zijn. Bijna de helft (47,7%) geeft aan met minder dan vijf plannen te werken. Ruim een derde (34,6%) 

zegt tussen de tien en vijftien kinderen met een handelings- of begeleidingsplan te hebben. 13,8% 

heeft tussen de tien en vijftien kinderen met een plan in de klas; en het hebben van meer dan vijftien 

kinderen met een handelings- of begeleidingsplan in de klas wordt vermeld door drie leerkrachten. 

 

Figuur 8: Aantal kinderen in de klas met een handelings- of begeleidingsplan 

Zorgleerlingen: verdeling van de clusters 

Het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel leerlingen heeft u op school met een cluster indicatie?’, staat in 

tabel 8. In bijlage C worden de clusters verder uitgelegd. Antwoorden in de trant van ‘enkele, een 

aantal en ongeveer’ zijn wel genoemd maar niet meegenomen in het overzicht. Omdat dit geen 

concrete hoeveelheid betreft. Het kan zijn dat de respondent het antwoord niet precies weet en dit 

niet heeft op willen zoeken. Het kan ook zijn dat de respondent niet voldoende bekend is met de 

clusters. De respondenten zijn in dit geval de directieleden en/of IB/RT medewerkers (N=83). In de 

derde kolom staat het aantal leerlingen dat genoemd is bij elkaar opgeteld.  
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Cluster  Aantal leerlingen in de school uit een 

bepaald cluster. Tussen de accolades staat 

vermeld hoe vaak dit aantal genoemd is.  

Totaal aantal leerlingen per 

cluster op alle deelnemende 

scholen samen. 

Cluster 1  

 

 1 leerling [12 keer genoemd]    12 leerlingen (3,9%) 

Cluster 2 

 

 1 leerling [23 keer genoemd]; 2 leerlingen 

[11x]; 3 leerlingen [3x]; 4 leerlingen [1x]; 5 

leerlingen [1x] 

  63 leerlingen (20,8%) 

Cluster 3 

 

1 leerling [11 keer genoemd]; 2 leerlingen 

[9x]; 3 leerlingen [4x]; 4 leerlingen [3x]; 6 

leerlingen [1x] 

  59 leerlingen (19,5%) 

Cluster 4 

 

 

1 leerling [13 keer genoemd]; 2 

leerlingen[15x]; 3 leerlingen [7x]; 4 

leerlingen [12x]; 5 leerlingen [3x]; 6 

leerlingen [2x]; 7 leerlingen [1x]; 8 leerlingen 

[1x]  

154 leerlingen (50,8%) 

Overig (PCL 

indicatie; diagnose 

ADHD en ODD) 

1 leerling [1x]; 14 leerlingen [1x] 15 leerlingen (3,9%) 

Tabel 8: Soort en aantal zorgleerlingen op school met een cluster indicatie  

Ruim 50% leerlingen met een cluster 4 indicatie ligt hoger dan het landelijk gemiddeld van 35% 

cluster 4 (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011). Er zitten dus behoorlijk wat kinderen met 

gedragsproblematiek op de scholen.  

 

Figuur 9: aantal leerlingen met een clusterindicatie op school 
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Van het totaal aantal geïndiceerde leerlingen valt  iets meer dan de helft onder  cluster 4 (50,8%).  

Een vergelijkbare vraag is voorgelegd aan de leerkrachten (N=106): ‘Hoeveel leerlingen heeft u in de 

klas met een cluster indicatie?’ Ook hier zijn alleen de concrete aantallen meegenomen.  

Cluster  Aantal leerlingen in de klas uit een bepaald 

cluster. Tussen de accolades staat vermeld 

hoe vaak dit aantal genoemd is.  

Totaal aantal leerlingen per 

cluster. 

Cluster 1  

 

1 leerling [4 keer genoemd]; 2 leerlingen 

[1x]; 3 leerlingen [1x]; 4 leerlingen [1x]  

13 leerlingen (20,6%) 

Cluster 2 

 

1 leerling [6 keer genoemd]; 2 leerlingen 

[2x] 

10 leerlingen (15,9%) 

Cluster 3 

 

1 leerling [4 keer genoemd]; 2 leerlingen 

[2x]; 3 [1x] 

11 leerlingen (17,5%) 

Cluster 4 

 

1 leerling [11 keer genoemd]; 2 [6x]; 3 [2x] 29 leerlingen (46,0%) 

Tabel 9: Aantal zorgleerlingen in de klas met een cluster indicatie 

 

Figuur 10: aantal leerlingen met een clusterindicatie in de klas  

Ook hier zijn leerlingen met een de cluster 4 indicatie het meest genoemd, bijna de helft van het 

totaal (46,0%). 

 

4.1.3 aanpassingen  

In onderstaande figuur is te lezen op welk niveau en op welk gebied de school de afgelopen 5 jaar al 

aanpassingen heeft gemaakt om in de onderwijsbehoeften te kunnen voorzien van alle leerlingen.  

Deze vraag is alleen gesteld aan de directieleden en/of interne begeleiding  (N=82). Het vaakst zijn 
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aanpassingen in de zorgstructuur en cultuur van de school genoemd (18,3%). Op de tweede plaats 

staan aanpassingen in didactisch handelen (15,1%) met direct daarna aanpassingen in het 

klassenmanagement (13,8%) en pedagogisch handelen (9,7%).  

Op klassenniveau zijn meer aanpassingen gedaan (8,9%) dan op bouw- (8,4%), directie- (7,4%) en 

bestuurlijk niveau (3,2%). Aanpassingen in het contact met de ouders werden even vaak genoemd als 

aanpassingen op bouw niveau (8,4%). In 5,3% van de gevallen worden aanpassingen aan het 

schoolgebouw genoemd. Onder ‘anders’ (1,5%) worden nog studiedagen op IB/directieniveau 

genoemd; aanpassingen binnen de schoolplanontwikkeling; de plaatsing van een nieuw 

schoolgebouw met een nieuwe directeur; de inzet van ondersteunend personeel en een leestutoren 

systeem.  

 

Figuur 11: de in de laatste 5 jaar gemaakte aanpassingen binnen de school om in de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen te kunnen voorzien 

In onderstaand figuur is te lezen op welk niveau de aanpassingen plaatsvonden. Op klassenniveau, in 

de groep, is het vaakst genoemd (33,3%) en op bestuurlijk niveau het minst (11,1 %). 
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Figuur 12: de aanpassingen ingedeeld naar niveau waarop zij plaatsvinden binnen de school 

Directe gevolgen voor het werken in de groep hebben aanpassingen in de zorgstructuur en cultuur, 

didactisch handelen, klassenmanagement, pedagogisch handelen en het contact met de ouders. 

 

4.1.4 kenmerken  

De vraag aan   leerkrachten (N=89) was om aan te geven welk(e) kenmerk(en) van het (Montessori) 

onderwijs ingezet worden door leerkrachten om onderwijs te geven dat toegespitst is op de 

onderwijsbehoefte van het individuele kind: onderwijs op maat. Er kon een keuze gemaakt worden 

uit een of meerdere van de hieronder vermelde kenmerken. De kenmerken staan in volgorde van 

meest genoemd (bovenaan) naar minst genoemd (onderaan) waarbij de verschillen tussen de 

kenmerken overigens niet groot waren. Instructie werd het meest genoemd (11%) en het MKVS het 

minst (4%). De eerste vijf kenmerken zaten net boven de 10%; de kenmerken 6  t/m 9 werden tussen 

de 5-10% genoemd en de kenmerken 10 t/m 12 net iets onder de 5%  

1. Instructies: specifieke individuele en groepsinstructies  

2. Leerkrachtgedrag: attitude, pedagogisch en didactisch handelen  

3. Materiaal: het gebruik van het Montessori materiaal 

4. Omgeving: de inrichting van de voorbereide omgeving 

5. Observaties: het doen van kindobservaties 

6. Groepssamenstelling: het hebben van heterogene groepen  

7. Visie: de pedagogische visie van Maria Montessori 

8. Handelings- of begeleidingsplannen (het werken met)  

9. KOO kosmisch onderwijs en opvoeding  

10. Lusmodel: signaleren, observeren, registreren, evalueren 

11. Methodes: de inzet van lesmethodes  

12. MKVS het gebruik van het Montessori Kind Volg Systeem  
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Hieronder staan toelichtingen die vaak genoemd zijn.  

o Het Montessori onderwijs wil zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele 

ontwikkelingsbehoeften van het kind [38 keer genoemd].  

o Kinderen krijgen de ruimte om werk te kiezen dat past bij hun persoonlijke belangstelling, niveau 

en tempo [32 keer genoemd].  

o Montessori onderwijs is onderwijs op maat [15 keer genoemd]. 

o In heterogene groepen werken kinderen samen en leren kinderen van en met elkaar [11 keer 

genoemd].  

o Het onderwijs wordt, met name binnen het kosmische onderwijs, op allerlei mogelijke manieren 

aangeboden [10 keer genoemd]. 

o Binnen de pedagogische visie is er werkelijke belangstelling voor het kind en wordt het kind 

positief benaderd [10 keer genoemd]. 

o Een aantal leerkrachten noemt dat het Montessori onderwijs erg bewerkelijk is: ‘We doen wat 

nodig en haalbaar is.’ [10 keer genoemd].  

De bewerkelijkheid van het Montessori onderwijs wordt vaker genoemd. In de conclusies (zie H6) 

wordt hier op teruggekomen.  

 

4.1.5 geschiktheid  

Bij de vraag aan de leerkrachten naar de geschiktheid van het Montessori onderwijs voor leerlingen 

met een specifieke onderwijsbehoefte (N=89) is een onderverdeling gemaakt in de vijf hieronder 

genoemde categorieën. Bij elke categorie kon door middel van de 5 punts Likertschaal [niet geschikt - 

in mindere mate geschikt – geschikt - in meerdere mate geschikt - uitermate geschikt] aangegeven 

worden hoe de respondent de geschiktheid zag  

Het betrof geschiktheid voor: 

1. Leerlingen met een behoefte aan ondersteuning bij werkhouding en taakgedrag  

2. Leerlingen met een leerontwikkelingsachterstand of -voorsprong  

3. Leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij hun cognitieve ontwikkeling  

4. Leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling  

5. Leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij hun lichamelijke ontwikkeling 

6. Anders, namelijk………. 
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Figuur 14: geschiktheid van het Montessori onderwijs voor leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte op het gebied van werkhouding en taakgedrag en/of een 

leerontwikkelingsachterstand of voorsprong 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de geschiktheid van het Montessori onderwijs het grootst 

geacht wordt bij leerlingen met een leerontwikkelingsachterstand of voorsprong. Het merendeel 3/4 

( 75,6%) van de respondenten vindt het Montessori onderwijs voor leerlingen met deze behoefte in 

meerdere mate geschikt tot uitermate geschikt. 

Voor kinderen met onderwijsbehoeften op het gebied van werkhouding en taakgedrag, daarentegen, 

vindt 3/4 (74,5%) van de respondenten  het Montessori onderwijs in mindere mate geschikt tot 

geschikt. Desalniettemin blijkt uit tabel 8 en 9 dat er een flink aantal kinderen met cluster 4 indicatie 

in de klassen zitten.  

 

In onderstaande figuur zijn de specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van de cognitieve, 

sociaal emotionele en lichamelijke ontwikkeling met elkaar vergeleken. Opvallend is dat de 

geschiktheid voor leerlingen met cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling niet veel van elkaar 

verschilt, terwijl uit bovenstaande informatie blijkt dat werkhouding en taakgedrag - wat toch vaak in 

verband wordt gebracht met sociaal emotionele kenmerken - beduidend lager scoort op geschiktheid 

dan leerontwikkeling - wat op zijn beurt in verband te brengen is met de cognitieve ontwikkeling.  
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Figuur 15: geschiktheid van het Montessori onderwijs voor behoefte aan ondersteuning bij de 

cognitieve, sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling 

 

Uit de grafiek is direct af te lezen dat de respondenten (N=89) het Montessori onderwijs voor 

kinderen met behoefte aan ondersteuning bij hun cognitieve ontwikkeling en/of sociaal-emotionele 

ontwikkeling in bijna gelijke mate ‘geschikt’ tot ‘in meerder mate geschikt’ achten [respectievelijk 

samen 70 en 68,9%]. Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning bij hun lichamelijke 

ontwikkeling acht met het Montessori onderwijs gemiddeld geschikt.  

 

Als we leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij hun cognitieve ontwikkeling vergelijken met 

kinderen met een leerontwikkelingsachterstand of voorsprong zien we een positievere inschatting 

van de geschiktheid van het Montessori onderwijs in het voordeel voor de kinderen met een 

leerontwikkelingsachterstand of voorsprong.  

 

Voor werkhouding en taakgedrag in relatie tot behoefte aan ondersteuning bij de sociaal-emotionele 

ontwikkeling zien we juist het tegenovergestelde, namelijk dat Montessori onderwijs geschikter zou 

zijn voor kinderen met behoefte aan ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling dan voor 

kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij werkhouding en taakgedrag.  
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Figuur 16: geschiktheid van het Montessori onderwijsvoor leerlingen met een specifieke behoefte 

 

4.1.6 competenties  

Dit onderdeel gaat in op hoe Montessori basisschoolleerkrachten zich competent voelen om in de 

onderwijsbehoeften van hun leerlingen te voorzien; hoe zij dit ervaren en welke steun ze hierbij 

krijgen. De leerkrachten kregen de gelegenheid om aan de hand van zeven stellingen in een 5 punts 

Likert-schaal  te reageren. Daarnaast was ruimte gegeven voor toelichting (N= 89).  
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mee oneens plus 
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1 Ik weet wat de onderwijsbehoeften van 

al mijn leerlingen zijn 

84,3%  5,6% 
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3 Ik heb voldoende kennis om in de 
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6 Ik krijg voldoende steun binnen de school 

om voor ieder kind een zinvol 

onderwijsaanbod te kunnen verzorgen 

62,9% 16,8% 

7 Ik krijg voldoende steun buiten de school 

om voor ieder kind een zinvol 

onderwijsaanbod te kunnen verzorgen 

34,8% 25,8% 

Tabel 10 aantal keren dat bij een stelling ‘(helemaal mee) eens’ en ‘(helemaal mee) oneens’ genoemd 

is in % (neutraal is hier buiten beschouwing gelaten). 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste leerkrachten het leuk vinden om leerlingen die zeer 

divers zijn te onderwijzen. Verder is te lezen dat  ruim driekwart van de leerkrachten meent te weten 

wat de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen zijn (84,3%); dat zij zich competent voelen om in de 

onderwijsbehoeften van de meeste van hun leerlingen te voorzien (87,7%) en dat zij voldoende 

kennis hebben om in de specifieke onderwijsbehoeften van hun geïndiceerde leerlingen te voorzien 

(71,9%). Dit laatste geldt niet voor 1/8 van de leerkrachten, dus daar is nog winst te behalen. 

Bijna tweederde (62,9%) ervaart voldoende steun binnen de school om voor ieder kind een zinvol 

onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Tegelijkertijd ervaart 1/6 dit niet. Dit is dus blijkbaar school 

en/of leerkracht afhankelijk. Ook hier valt winst te behalen. 

De meeste winst valt te behalen bij het vergroten van vaardigheden van leerkrachten om in de 

specifieke onderwijsbehoeften van geïndiceerde leerlingen te voorzien: ruim 1/5 van de leerkrachten 

heeft hier moeite mee (21,6%). Een kwart van de leerkrachten ervaart onvoldoende steun van buiten 

de school om voor ieder kind een zinvol onderwijsaanbod te verzorgen. 

De antwoorden op stelling 1: “Ik weet wat de onderwijsbehoeften van al mijn leerlingen zijn” is in 

onderstaande grafiek gerelateerd aan aantal jaren ervaring binnen het onderwijs als 

groepsleerkracht.  
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Figuur 16: Stelling 1 “Ik weet wat de onderwijsbehoeften van al mijn leerlingen zijn” in relatie tot 

jaren werkervaring als groepsleerkracht 

In alle jaargroepen is het vaakst gekozen voor ‘mee eens’. ‘Helemaal mee eens’ vinden we alleen bij 

leerkrachten die meer dan zes jaar ervaring hebben en ‘oneens’ alleen bij leerkrachten die minder 

dan 12 jaar ervaring als groepsleerkracht hebben. 

 

4.1.7 behoeften  

De vraag is gesteld welke behoeften de Montessori leerkrachten hebben om passend onderwijs 

verder mogelijk te maken (N=84). Hieronder staan de hoofdpunten en hoe vaak deze genoemd zijn. 

o Meer handen in de klas van onderwijsassistenten of een tweede leerkracht [23 keer genoemd].  

o Meer tijd om kinderen individueel te begeleiden, onderwijsbehoeften te leren kennen, de 

administratie te doen etc. [16 keer genoemd]. 

o Kleinere klassen [12 keer genoemd] en een betere verhouding (zorg)leerlingen [1 keer genoemd]. 

o Het vergroten van kennis en vaardigheden en het verkrijgen van praktische handvatten voor 

onderwijsverbetering in de klas doormiddel van scholing [12 keer genoemd]. 

o Meer interne en externe ondersteuning van interne en ambulante begeleiding, remedial teaching 

en ouders [9 keer genoemd]. Extra ondersteuning bij het werken met kinderen met 

gedragsproblemen [2 keer genoemd]. 

 

4.1.8 NMV en MKVS  

Een van de speerpunten van de Nederlandse Montessori Vereniging is het ontwikkelen van een 

Montessori leerlingvolgsysteem: het Montessori Kind Volg Systeem of MKVS. In de enquête is de 

vraag gesteld in hoeverre het MKVS geschikt is voor registratie bij passend onderwijs.  
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a) Montessori kindvolgsysteem 

Ruim een kwart (25,6%) van de respondenten (deze vraag is alleen gesteld aan de directeuren en 

interne begeleiding) gaf aan met het MKVS te werken (N= 83). Drie kwart van de respondenten werkt 

er dus niet mee (74,4%). Meer dan tweederde van de respondenten  vindt dit middel geschikt tot 

uitermate geschikt voor het gebruik bij passend onderwijs. Een derde deel vindt het MKVS niet tot in 

mindere mate geschikt. Omdat nog maar zo weinig respondenten met het MKVS werken is het 

overigens niet mogelijk om hier ‘harde’ conclusies aan te verbinden. De invoering van het MKVS kost 

tijd en het zou dus kunnen dat de respondenten die het niet tot minder geschikt vinden er nog 

weinig ervaring mee hebben. Hier is geen vraag over gesteld.  

 

Figuur 13: visie op de geschiktheid van het MKVS voor passend onderwijs 

In onderstaand figuur is gekeken of het aantal jaren ervaring als groepsleerkracht van invloed is op 

de beoordeling van de geschiktheid van het MKVS. De leerkrachten met meer ervaring als 

groepsleerkracht (>12 jaar) beoordelen het MKVS twee keer zo vaak uitermate geschikt als de 

leerkrachten met minder ervaring voor de groep (<12 jaar). 

 

Figuur 14: geschiktheid MKVS voor passend onderwijs in relatie tot aantal jaren ervaring binnen het 

onderwijs als groepsleerkracht 
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De 19 respondenten die met het MKVS werken hebben hun keuzes toegelicht. Dit levert de volgende 

informatie op.  

positieve aspecten van het MKVS negatieve aspecten van het MKVS 

 volgt het individuele kind in zijn/haar 

ontwikkeling 

 brede ontwikkeling wordt gevolgd, niet 

alleen cognitief 

 je kunt alle gegevens die je observeert van 

een kind in één systeem kwijt 

 het systeem is overzichtelijk en goed 

toegankelijk 

 je hebt direct alle gegevens van een kind bij 

de hand  

 je kunt er gedetailleerde informatie in kwijt 

 

 rugzakleerlingen worden vaak aan de hand 

van andere lijnen gevolgd  

 het MKVS kan geen ontwikkelingsperspectief 

laten zien 

 het MKVS is leerkrachtonvriendelijk  

 conflicteert met het werken met 

handelingsplannen 

 het MKVS is nog niet af 

 groepsplannen vanuit de 1-zorgroute zijn 

nog niet in te voeren 

 (te) veel en groots 

 het systeem is leerkrachtafhankelijk en 

daardoor niet objectief genoeg 

 

b) Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) 

Bijna tweederde (63,2%) van de respondenten (N=134) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om hun visie te geven op de rol die de Nederlandse Montessori Vereniging zou kunnen spelen bij 

verdere invoering van passend onderwijs. Hieronder volgt een overzicht van de meest genoemde 

aspecten. 

o Good practice bevorderen door het verzorgen van cursussen en ervaring en kennis delen [32 

keer genoemd]. 

o Politieke stellingname bij overheid en inspectie en dienen als spreekbuis [26 keer genoemd]. 

o Concrete ondersteuning bieden of faciliteren bij de dagelijkse onderwijspraktijk in de vorm van 

advies, consultatie en expertise opbouw [19 keer genoemd]. 

o Visie aanpassen en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen [12 keer genoemd]. Concrete 

voorbeelden hiervan hebben betrekking op het ontwikkelingsperspectief van kinderen, hun 

onderwijsbehoeften, kerndoelen en leerlijnen en de ontwikkeling van materialen.  
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4.1.9 informatie delen  

De vraag is gesteld of de respondenten (N=134) een mooi voorbeeld van passend onderwijs in hun 

school of klas kenden en/of zij bereid waren dit mooie voorbeeld te delen. 

 

Bijna tweederde van de respondenten gaf aan dat er een mooi voorbeeld van passend onderwijs in 

hun school of klas gerealiseerd is). Dertig respondenten van vijfentwintig scholen in zeven provincies 

gaven aan bereid te zijn hun mooie voorbeeld van passend onderwijs te delen. Onder hen waren 11 

directieleden, 9 intern begeleiders en/of remedial teachers en 12 leerkrachten. Met zeven 

respondenten (allen groepsleerkracht en een tevens ouder van een kind met een rugzakje) zijn 

gesprekken gevoerd. Dit leverde een aantal portretjes van passend onderwijs op, die u kunt lezen in 

bijlage D (Casuïstiek). 

4.2 samenvatting kwantitatieve analyse 

Met betrekking tot de respondenten 

Bij het beantwoorden van de vragen maakten veel respondenten gebruik om hier toelichting bij te 

geven. Dit is een indicatie dat het onderwerp leeft bij de respondenten. Tweederde van de 

respondenten is leerkracht. De resultaten komen dus voor een groot deel van de mensen uit de 

dagelijkse onderwijspraktijk in de klas. Ruim 40% van de respondenten werkt langer dan 18 jaar als 

groepsleerkracht in het basisonderwijs. Ruim 50% heeft meer dan 12 jaar ervaring in het Montessori 

onderwijs. Er is dus een ruime (Montessori) beroepservaring onder de respondenten.  

Met betrekking tot de scholen  

70% van de scholen is middelgroot en heeft tussen de 25 en 30 leerlingen per klas. 99% van de 

scholen werkt met heterogene groepen. Twee derde van de scholen werkt met driejaargroepen per 

klas. Bijna de helft van de leerkrachten werkt met minder dan vijf handelingsplannen per klas. Dit kan 

een indicatie zijn voor het aantal zorgleerlingen. Het kan ook betekenen dat Montessori niet of 

minder met handelingsplannen werkt.  

 

 

ja      64,9% 

nee  35,1% 
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(Zorg)leerlingen 

De meeste geïndiceerde leerlingen komen volgens directie en/of interne begeleiding uit cluster 4 

(ruim 50%), gevolgd door cluster 2 en 3 (± 20%). Volgens  de literatuur komen 3 en 4 het meest voor, 

respectievelijk 45 en 35% (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011). Dat cluster 2 zo vaak genoemd 

wordt is opmerkelijk.  Zou het kunnen zijn dat het Montessori onderwijs voor deze groep extra 

aantrekkelijk is of is er een andere reden? Volgens de gegevens van de leerkrachten komen cluster 4 

(46%) kinderen het meest voor, gevolgd door cluster 1 (ruim 20%).   

Zorgstructuur en cultuur 

De meeste aanpassingen om in de onderwijsbehoeften te voorzien van alle leerlingen zijn gedaan op 

het niveau van de zorgstructuur en cultuur van de school. Dit is niet verwonderlijk. Het schrijven van 

een schoolzorgplan is verplicht. Aanpassingen in het klassenmanagement, pedagogisch en didactisch 

handelen volgt direct daarna: dit zijn veranderingen in de dagelijkse onderwijspraktijk in de klas.  

 

(Montessori) kenmerken  

Het geven van specifieke individuele en groepsinstructies; leerkrachtgedrag (attitude, pedagogisch 

en didactisch handelen );  en het gebruik van het Montessori materiaal zijn de meest genoemde 

kenmerken om passend onderwijs te verzorgen. Het werken met het lusmodel (signaleren, 

observeren, registreren en evalueren) om in de onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen te voorzien; 

en de het gebruik van het Montessori Kind Volg Systeem (MKVS) worden als laatste genoemd. 

Kenmerken in de aanbiedingsfase - wat en hoe biedt je het onderwijs aan - wordt hoger gewaardeerd 

dan hulpmiddelen die te maken hebben met het kennen van de onderwijsbehoeften van het kind: 

Wie is dit kind en wat heeft het nodig? ‘Het Montessori onderwijs wil zoveel mogelijk aansluiten bij 

de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind’, is bij de toelichtingen het vaakst genoemd. 

Interessant zou zijn te weten hoe deze bepaald wordt. 

 

Geschiktheid  

Bij de vraag aan de leerkrachten naar de geschiktheid van het Montessori onderwijs voor leerlingen 

met een specifieke onderwijsbehoefte valt op dat het onderwijs in hoge mate geschikt geacht wordt 

voor leerlingen met een leerontwikkelingsachterstand of -voorsprong en/of behoefte aan 

ondersteuning bij hun cognitieve ontwikkeling. Voor kinderen met onderwijsbehoeften op het gebied 

van werkhouding en (taak)gedrag vindt men het Montessori onderwijs minder geschikt. Uit de 

toelichtingen blijkt dat factoren als intrinsieke motivatie, zelfstandigheid en kunnen samenwerken 

hierbij een rol spelen. Hier ligt een uitdaging voor het Montessori onderwijs, te meer omdat er uit 

het onderzoek blijkt dat er heel wat kinderen met problemen op dit gebied op de scholen zitten.   
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Leerkracht competenties  

Ruim 90% van de leerkrachten vind het leuk om leerlingen die zeer divers zijn te onderwijzen. Ruim 

80% zegt te weten wat de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen zijn en ruim 85% zegt zich 

competent te voelen om in de onderwijsbehoeften van de meeste van hun leerlingen te voorzien.  

Ruim 70% zegt ook voldoende kennis te hebben om in de specifieke onderwijsbehoeften van hun 

geïndiceerde leerlingen te voorzien. Over het algemeen voelen Montessori leerkrachten zich 

competent. Ruim 20% van de leerkrachten geeft  aan niet voldoende vaardigheden te bezitten om in 

de specifieke onderwijsbehoeften van geïndiceerde leerlingen te voorzien. Samenwerken en leren 

kan hier uitkomst bieden.  

Interne en externe ondersteuning 

Ruim 60% van de leerkrachten ervaart voldoende steun van binnen de school om voor ieder kind een 

zinvol onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Ruim 25% van de leerkrachten ervaart onvoldoende 

steun van buiten de school om dit te kunnen doen. Met name de ondersteuning vanuit de 

samenwerkingsverbanden en/of de Nederlandse Montessori Vereniging zou hier bij kunnen dragen 

aan verbetering.  

Leerkrachtbehoeften  

Leerkrachten hebben behoefte aan meer handen in de klas om kinderen individueel te begeleiden, 

hun onderwijsbehoeften te leren kennen en administratie te doen. De behoefte aan meer handen in 

de klas komt overeen met die van de andere leerkrachten uit het reguliere onderwijs (Van der Meer, 

2011).   

Het Montessori Kind Volgsysteem (MKVS) 

Ruim 25% van de respondenten gaf aan met het MKVS te werken.  Van de 19 respondenten die het 

gebruiken vindt het merendeel dit middel (uitermate) geschikt voor  gebruik bij passend onderwijs. 

Ervaren leerkrachten beoordelen het vaker geschikt dan minder ervaren leerkrachten. Een aspect dat 

goed binnen passend onderwijs past is dat het de mogelijkheid biedt om het individuele kind in 

zijn/haar ontwikkeling te volgen. Nadeel is de bewerkelijkheid van het systeem en dat het niet alle 

informatie geeft die men graag zou willen hebben. Hier lijkt een uitdaging te liggen voor de 

Nederlandse Montessori Vereniging om het systeem nog eens onder de loep te nemen.  

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) 

De respondenten vragen de NMV om bij overheid en inspectie als spreekbuis te dienen van het 

werkveld en politieke stelling te nemen. Verder is het bevorderen van ‘good practice’ genoemd om 



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

58 
 

leerkrachten de kans te geven ervaring en kennis te delen. Voor de NMV ligt een uitdaging om 

concrete ondersteuning te bieden of te faciliteren bij de dagelijkse passend onderwijspraktijk  

informatie delen  

Tot slot gaf ruim 60% van de respondenten aan bereid te zijn om een mooi voorbeeld van passend 

onderwijs te delen. Dit zou kunnen betekenen dat veel respondenten vinden dat er in het Montessori 

onderwijs genoeg passend onderwijs te zien is waar zij trots op zijn. 
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H5   Resultaten kwalitatief onderzoek 

In het vorige hoofdstuk zijn de uitkomsten van het kwantitatieve deel van het onderzoek 

gepresenteerd. In dit hoofdstuk staan de praktijkervaringen centraal aan de hand van zeven 

interviews. In bijlage D vindt u de casussen die in de zeven interviews besproken zijn.  

 

D1 Differentiëren met kleuters 

D2 Jongen met  laag IQ 

D3 Angstig meisje 

D4 Eigen initiatief, vormgeving en tempo 

D5 Rugzakje 

D6 Omgaan met gedragsproblemen  

D7 Onderwijs naar een hoger plan tillen 

 

Vijf van de geïnterviewden zijn groepsleerkracht (D2, D4, D5, D6, D7); een van hen is daarnaast ook 

adjunct (D6), een ander is tevens moeder van een zorgleerling (D5). In haar verhaal staat niet de 

leerkracht maar het ouder zijn van een zorgleerling centraal. Een van de geïnterviewden is intern 

begeleider (D1) en een is peuterleidster (D3). De interviews  zijn gehouden  op de werkplek  van de 

geïnterviewden. Alle namen van de leerkrachten en de leerlingen zijn gefingeerd.   

In dit hoofdstuk zijn de interviews geanalyseerd aan de hand van het model van Smeets in 

combinatie met de randvoorwaarden en succesfactoren zoals beschreven in het theoretisch kader 

(zie 3.2: factoren die een rol spelen bij de implementatie van passend onderwijs). De bevindingen 

worden ook steeds naast de uitkomsten van de kwantitatieve analyse gelegd.  

 

5.1. Kind, context en school 

 

5.1.1 Leerlingniveau 

 

[1] (zorg)leerlingen   

Er is in de interviews gesproken over tien kinderen (negen  jongens en een meisje) met naast 

leerproblemen ook gedragsproblemen. De gesprekken gingen echter al snel over meerdere kinderen 

en de gehele klassen en/of schoolsituatie. Bij de kinderen die genoemd zijn is er sprake van (een 

combinatie van) onrust (8), concentratieproblemen (6), werkhoudingsproblemen (3), ADHD (3),  

fysiek geweld naar andere kinderen of leerkracht (3), dyslexie (2),  dyscalculie (1), angst (1), autisme 

(1) en een laag IQ (1).   
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Uit de gesprekken komt naar voren dat werkhouding en gedrag de meeste problemen opleveren. 

Ook uit de kwantitatieve analyse blijkt dat het Montessori onderwijs minder geschikt bevonden 

wordt voor kinderen met problematiek op deze gebieden. Dit betekent dat hier een uitdaging ligt 

voor de leerkracht, de school en het gehele Montessori onderwijs om naar oplossingen te zoeken en 

aanpassingen te doen waardoor ook deze kinderen in het Montessori onderwijs goed terecht 

kunnen. 

 

[2] ouders 

De respondenten geven expliciet aan dat ouderbetrokkenheid, open communicatie met ouders en 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie belangrijk is en winst oplevert voor het kind, de ouders en 

de leerkracht. “Van de ouders kun je leren over het kind en openheid naar ouders maakt ook dat zij  

bereid zijn van de leerkracht te leren.” (D1). Een leerkracht geeft aan baat te hebben bij een expert 

die ouders dezelfde opvoedingstips geeft die zij ook op school hanteren (D5). Een andere leerkracht 

vertelt dat zij samen met de ouders werkt aan het in stand houden van een positief zelfbeeld van het 

kind ten aanzien van zijn leerprestaties waardoor het kind plezier houdt in school (D6).  Zij vertelt ook 

dat er bij conflicten tussen leerlingen op school altijd naar de ouders gebeld wordt. “Door steeds de 

ouders te bellen kom je meer met ze op een lijn te zitten.” (D6). Een leerkracht  probeert ouders meer 

bij school te betrekken door mailtjes te sturen en wekelijks de klassenpagina op de website van de 

school aan te passen: “Ouders waarderen dit en zijn daardoor meer bereid om te helpen.” (D7) 

Soms zijn er ook spanningen tussen ouders en school, zoals in het voorbeeld van een zwaar 

dyslectische jongen die de leerkracht liever naar het speciaal onderwijs ziet gaan, omdat zij hem niet 

kan bieden wat hij nodig heeft (D6).  Of als ouders volledig mee gaan in de gevoelens van hun kind: 

“Het verwende kind syndroom” (D6) en/of als ouders de problematiek van hun kind langdurig 

ontkennen:  “Wanneer er iets op school gebeurt dan moeten de ouders daar ook mee aan de slag. 

Dat schrijven we dan in het heen-en-weer schrift maar ik heb het gevoel dat bij een van de ouders de 

motivatie mist om mee te werken.” (D5). 

Uit de kwantitatieve analyse kwam naar voren dat het contact met ouders, in het rijtje van 

aanpassingen die de afgelopen vijf jaar gedaan zijn om passend onderijs mogelijk te maken, op een 6e 

plaats is gezet. In de interviews wordt het belang van goede contacten met ouders benadrukt. Het 

lijntje met de ouders kort houden levert echter niet altijd het gewenste resultaat op. Dit suggereert 

dat dit onderwerp wellicht nadere aandacht verdient.  
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5.1.2. Groepsniveau 

[1]  Groep 

 a)  samenstelling  

Vier leerkrachten (D2, D3, D4, D7) geven aan dat de samenstelling van hun groep van dien aard is dat 

zij de zorgleerling(en) in hun klas goed aankunnen. Twee andere leerkrachten (D5, D6) geven aan te 

maken te hebben met druk, impulsief of juist teruggetrokken gedrag:” De bovenbouw bestaat uit een 

7/8 combinatie en de groep 7 stuitert alle kanten op. Het ADHD gehalte in de klas ligt hoog en als er 

een zijn pilletje vergeten is dan merkt iedereen dat.”(D6). Deze leerkracht geeft aan dat er veel 

tussentijdse instroom is geweest van probleemkinderen van andere scholen: “Dat heeft zo zijn 

weerslag en betekent voor ons heel hard werken. De school is daar nu veel kritischer op.”(D6).   

Een leerkracht geeft aan dat hij niet meer dan drie kinderen met de problematiek die hij noemt in 

zijn casus aan zou kunnen: “Als het alleen om een leerprobleem zou gaan, dan zou ik wel tien van dit 

soort leerlingen aankunnen, maar de gedragsmatige component maakt het moeilijker.” (D5). 

Een leerkracht noemt het verschil in leerlingpopulatie van haar vroegere school en de school nu: “Er 

zijn hele grote verschillen in wat ik nu van de kinderen kan eisen en verwachten aan zelfstandigheid 

en wat er op mijn vorige school mogelijk was. Daar begreep het gros van de kinderen een 

samengestelde opdracht niet. Toen ik hier net werkte was ik stomverbaasd dat sommige kinderen 

werden gekenmerkt als lastige of probleemkinderen  terwijl ik op mijn vorige school niet anders 

gewend was. Een Montessorischool met 100% allochtone kinderen moet je wel anders inrichten dan 

een Montessori school in Laren. Zo is het gewoon nu eenmaal, dus daar moet je het onderwijs op aan 

passen.” (D4). 

Uit de interviews blijkt dat leerkrachten geen moeite hebben met een beperkt aantal zorgleerlingen. 

De hoeveelheid probleemkinderen en de aard van de problematiek bepalen mede of leerkrachten er 

goed mee om kunnen gaan. Ervaring en referentiekader van de leerkracht spelen daarbij een rol 

alsmede de aard van de leerlingpopulatie (zie D4). Dit roept de vraag op of en hoe een Montessori 

school anders ingericht zou moeten zijn als er meer zorgleerlingen zijn.  

 

b) omvang van de groep   

De omvang van de groepen varieert van 18 peuters (D3)  tot 31 bovenbouw leerlingen in een 7/8 

combinatie (D6). Andere groepen variëren in omvang van 24 tot 28 leerlingen.  

Twee leerkrachten (D4, D7) pleiten voor het verkleinen van de klassen waarbij zij denken aan 

maximaal vijfentwintig kinderen per klas: “Expertise van de leerkracht is belangrijk, maar ook 

groepsgrootte.” (D4). Een  bovenbouwleerkracht (D6) geeft aan geen behoefte te hebben aan 
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kleinere klassen. Zij zegt dat de groepsgrootte minder belangrijk is dan het soort kinderen dat er in 

zit: “Een goede grote groep kan ook prima als buffer dienen bij de opvang van sommige kinderen. Het 

belangrijkst is dat je voor sommige kinderen even ruimte hebt om ze buiten de klas te laten werken 

onder begeleiding.” Deze leerkracht heeft wel behoefte  aan extra handen in of buiten de klas om 

kinderen, die dit nodig hebben, te helpen de dag te beginnen. Ook het geven van individuele 

instructie tussendoor door anderen vindt zij veel waardevoller. 

Uit de interviews blijkt dat de betekenis van de omvang van de groep niet los is te zien van de 

expertise van de leerkracht, het aantal zorgleerlingen en mogelijkheden voor ondersteuning. Er is 

hier tevens een link met het Montessori principe betreffende de heterogeniteit van de groep, waarin 

kinderen geacht worden samen te werken en elkaar ook lesjes te geven.  

c) cognitief niveau van de groep   

In het algemeen zijn veel leerlingen van de geïnterviewde leerkrachten kinderen van hoogopgeleide 

ouders met zelf ook een hoog cognitief niveau. Twee leerkrachten geven aan een cognitief sterke en 

sociale groep te hebben (D2 en D7): “De meeste kinderen in mijn klas komen van hoogopgeleide 

ouders. Veel kinderen steken er cognitief aan de bovenkant bovenuit. Kinderen met een lage 

intelligentie zie ik hier bijna niet.” (D4). In een van bovenbouwgroepen is het cognitief niveau hoog 

en ligt de gemiddelde CITO uitstroom boven de 240 (D2). “Er zijn ook peuters bij waarvan al het 

vermoeden bestaat dat ze hoogbegaafd zijn, die hebben meer uitdaging nodig” (D3).  

Drie scholen hebben te maken met leerlingen van  laag opgeleide ouders (D1, D6, D7). Twee 

leerkrachten geven aan dat vanwege nieuwbouw en verhuizing hun leerlingpopulatie sterk aan het 

veranderen is: ”We hebben nu relatief veel D/E en hoge A kinderen en weinig in het midden. In de 

bovenbouw zitten veel kinderen uit zwakkere milieus en in de onderbouw stromen meer kinderen in 

van hoogopgeleide ouders (D6). Mijn middenbouw groep is gemixt waardoor kinderen zich aan elkaar 

op kunnen trekken.“ (D7). 

Een van de leerkrachten geeft aan dat het haar lukte om vorig jaar een zorgleerling in de klas te 

handhaven omdat het cognitieve niveau van haar groep 7, in haar 7/8 combinatie, toen hoog was 

waardoor de andere kinderen minder hulp nodig hadden (D6).   

In de interviews valt op dat het cognitief niveau over het algemeen vrij hoog ligt. Uit de kwantitatieve 

analyse komt naar voren dat het Montessori onderwijs door ruim 75% van de respondenten geschikt 

wordt geacht voor zowel kinderen met een leerontwikkelingsachterstand als met een voorsprong. 

Uit de interviews wordt duidelijk dat aantallen ook hier een rol spelen.  
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[2] Leerkracht 

a) persoonskenmerken (geslacht, onderwijservaring)  

Twee mannen (D2, D7) en vijf vrouwen zijn geïnterviewd, variërend in leeftijd van  vijftig jaar en 

ouder (D2, D3, D6), tussen 35 en 50 jaar (D1, D4, D5) en tussen de 25 en 35 jaar (D7). De 

geïnterviewden hebben tussen de 3 (D7) en meer dan 25 jaar ervaring in het (Montessori) onderwijs 

(D2, D6).   

Het aantal jaren werkervaring als (Montessori) groepsleerkracht is net als in  het kwantitatief 

onderzoek  hoog te noemen.  

b) attitude ( grondhouding) en visie op passend onderwijs   

Visie op passend onderwijs 

Vijf leerkrachten hebben een vergelijkbare visie op passend onderwijs maar leggen de accenten toch 

net even iets anders. De een legt meer  nadruk op de mogelijkheid voor een kind om te werken op 

zijn eigen niveau (D2). Een ander zet het werken vanuit een eigen manier, eigen tempo en vanuit 

eigen initiatief en vanuit een intrinsieke motivatie van het kind centraal (D4). Een derde zet de 

onderwijsbehoefte van het kind centraal (D1). Voor de middenbouwleerkracht is passend onderwijs,  

onderwijs op maat (D7) en gaat het om het creëren van mogelijkheden om kinderen in het reguliere 

onderwijs te houden. Tot slot wordt gezegd dat bij de schoolkeuze, regulier of speciaal, de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal moeten staan (D6).  

Acceptatie van verschillen  

Volgens een van de geïnterviewden is de ideale situatie dat de grondhouding van de leerkrachten 

met betrekking tot zorgleerlingen positief is: ”Hoe er binnen het team gedacht wordt over kinderen 

en onderwijs moet overeenkomen. Leerkrachten zouden wat mij betreft positiever over de eigenheid 

van kinderen moeten kunnen praten en zich voortdurend af moeten vragen wat een kind maakt dat 

hij is zoals hij is. Ze zouden zich niet te veel moeten richten op wat een kind niet kan. Elk kind is 

immers leuk en goed. Als de leerkrachten hulp vragen bij elkaar en samen de dingen gaan doen dan 

kunnen zij elkaar meenemen in hun ontwikkeling.” (D1) 

In dit citaat komen drie belangrijke aspecten naar voren. Ten eerste, het hebben van een positieve 

grondhouding ten aanzien van verschillen tussen kinderen. Uit de kwantitatieve analyse kwam naar 

voren dat ruim 90% van de Montessori leerkrachten het leuk vindt om leerlingen die zeer divers zijn 

te onderwijzen. Uit de toelichtingen en uit de interviews blijkt dat hier ook grenzen aan zitten. Ten 

tweede, uitgaan van wat een kind wel kan in plaats van wat het niet kan en ten derde, leerkrachten 
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die elkaar meenemen in hun ontwikkeling. Dit is ook in verschillende andere interviews naar voren 

gekomen (D2, D4, D5, D6, D7).  

c) competenties  

Volgens een van de geïnterviewden is het typisch Montessoriaans om vanuit het kind te kunnen 

kijken maar is dit ook leerkracht afhankelijk: “Vaardigheden van leerkrachten kunnen heel breed zijn 

en zij kunnen oog hebben voor de verschillende niveaus en de eigenheid van kinderen in de groep. Het 

is echter vaak een combinatie van kennis,  vaardigheden en het hebben van een leuke relatie met de 

kinderen, waardoor een leerkracht goed onderwijs kan geven. In de praktijk  gebeurt dit niet altijd en 

kent de leerkracht elk kind niet goed genoeg om te weten wat het nodig heeft.” (D1). 

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat ruim 80% van de leerkrachten zegt te weten wat de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen zijn. Het zou interessant zijn verder te onderzoeken hoe de 

respondenten de onderwijsbehoeften vaststellen. Hulpmiddelen zoals kindobservaties, lusmodel en 

MKVS  staan respectievelijk op de vijfde, 10e en 12e plaats in de lijst met kenmerken die worden 

ingezet bij passend onderwijs. Ook blijkt dat het bij ruim 20% van de leerkrachten aan vaardigheden 

ontbreekt om in de specifieke behoefte van geïndiceerde zorgleerlingen te voorzien. Het is dus 

belangrijk om de pedagogische en didactische bekwaamheid van de leerkrachten uit te breiden. 

De peuterleidster (D3) is enthousiast en voelt zich competent in haar werk: “Het lukt goed om al het 

materiaal in te zetten. Je zou het eens moeten zien, het is zo leuk!” Met betrekking tot het  angstige 

meisje geeft zij aan veel energie gestoken te hebben in het creëren van een veilige omgeving. Zij 

heeft voldoende kennis en ervaring om te weten hoe met deze zorgleerling om te gaan. Een 

onderbouwleerkracht (D5) geeft aan begeleiding te krijgen van een collega bij het invullen van het 

MKVS en het verwerken van de CITO resultaten. Een andere leerkracht (D4) zegt dat zij met de 

populatie kinderen die ze nu heeft, vanwege het goede milieu waar ze uit komen, prima aan kan.  

Een beginnende leerkracht (D7) geeft aan dat hij het vak steeds meer in de vingers begint te krijgen 

en steeds meer gaat zien bij kinderen. Een ervaren bovenbouwleerkracht (D6) geeft aan best veel 

(zorg)leerlingen aan te kunnen: “Een kind met een ernstig gedragsprobleem in de groep is niet erg 

maar als het meerdere  kinderen betreft  met een beetje een gedragsprobleem dan trekt ik het toch 

niet.” Zij heeft veel gelezen over kinderen met een autisme spectrum stoornis waardoor zij een kind 

met asperger bij haar in de klas goed aan kon. Dit had volgens haar ook met kindspecifieke 

eigenschappen te maken: “Want ja, niet alle asperger kinderen kan ik makkelijk aan.” Ze voegt daar 

aan toe: “Ik  krijg vaak  complimenten uit het vervolgonderwijs, die zeggen dat wij altijd zulke goed 

adviezen geven. Het leukste is dan dat als de CITO iets minder is gemaakt dat ze vertrouwen op ons 

oordeel.”  
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Een van de leerkrachten  is ook moeder van een zorgleerling (D5). Ze zegt dat als ouders merken dat 

je er veel van af weet en de juiste wegen weet te bewandelen dat dit kan helpen in de communicatie 

met ouders. Ook collega’s kun je hiermee helpen: “Het gebeurt wel eens dat ik ouders best wel snap, 

dan probeer ik aan collega’s ook de ander kant te laten zien.” Maar soms is het ook andersom en 

begrijpt ze de frustraties van collega’s wel als ouders erg in de weerstand zitten. 

Net als in de kwantitatief onderzoek voelen de meeste geïnterviewden zich competent om in de 

onderwijsbehoeften van hun leerlingen te voorzien.  

 

[3] Onderwijs in de klas 

a) pedagogisch didactische aanpak   

Op de Montessori school geeft elk kind bij binnenkomst en vertrek de leerkracht een hand: “Bij het 

geven van een hand heb je al kennis genomen van de stemming. Je snapt wat het kind beweegt en 

waarom het zo handelt. Aan het eind van de dag zou de leerkracht over elk kind iets moeten kunnen 

vertellen om vanuit  de  onderwijsbehoefte van het kind een plan te maken voor de volgende dag.”  

(D1). De geïnterviewde zegt dat Montessori kinderen weliswaar veel vrijheid hebben, maar dat de 

kaders waarbinnen zij zich mogen bewegen  wel duidelijk zijn: ‘Vrijheid is altijd in gebondenheid’, 

binnen de groepsafspraken. De leerkracht moet duidelijk aangeven wat zij wenst te zien. Welbevinden 

en je gehoord en gezien voelen is voor een kind belangrijk maar het is de didactiek die er voor zorgt 

dat het maximale uit een kind gehaald kan worden. Het is de kunst om kinderen actief aan het werk 

te houden binnen hun eigen mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld lekker op de grond 

met een kleedje kan een kind actief onderwijsgedrag in rust laten zien.“ 

Een leerkracht geeft aan veel te hebben aan de pedagogische visie van Maria Montessori: “Wij 

grijpen daar ook iedere keer op terug. Wij hebben bijvoorbeeld een kaart voor het buitenspelen waar 

op staat: ‘Mijn vrijheid houdt op waar ik een ander lastig val.’ Dat haal ik ook vaak terug. Vooral aan 

het begin van het jaar leer ik de kinderen aan om eerst zorg te dragen voor de tafelgroep, dan voor de 

klas en de school. Dat gaan we steeds meer uitbreiden. Ik leer dat je nooit de kinderen uit je eigen klas 

laat vallen. Het hebben van respect voor elkaar zit hier ook in. Net als in de wellevendheid lesjes van 

Montessori.” (D6). 

Een bovenbouwleerkracht zegt dat zij veel met haar leerlingen over verschillen tussen kinderen praat 

(D6): “Elk kind brengt wel iets bijzonders mee. In een Montessori klas wordt dat ook heel gemakkelijk 

geaccepteerd,  want we zijn allemaal individuutjes en iedereen heeft zijn eigen dingetje. Binnen een 

klassikaal systeem is dat nog weer anders denk ik. “ 

Bovenstaande citaten geven aan dat de geïnterviewden steun ondervinden bij de pedagogische visie 

van Maria Montessori. De Montessori visie helpt bij het creëren van een door het team gedragen 



Masterthesis Leren & Innoveren     Carien Olbers 

66 
 

visie op (passend) onderwijs. Het hebben van een preventieve schoolbrede aanpak en vroegtijdige 

signalering van gedragsproblemen is een randvoorwaarde voor passend onderwijs. Bovenstaande 

citaten illustreren dat er in het Montessori onderwijs aspecten zitten die hier mogelijk een positieve 

bijdrage aan leveren.  

Vrijheid van werkkeuze, werkwijze en werktempo 

Een van de leerkrachten combineert Montessori en Kees Boeke en zegt hierover: “Wat ik daar heel 

mooi aan vond is het eigen initiatief, de eigen vormgeving en het eigen tempo waarop kinderen 

dingen konden doen.  Dit  heb ik altijd als een soort mantra in mijn hoofd. Als ik naar een kind kijk dan 

gebruik ik dit eigenlijk altijd.” Verder vindt deze  onderbouwleerkracht het Montessori onderwijs als 

passend onderwijs heel erg zichtbaar in de onderbouw:“Daar zie je bij kinderen een natuurlijke 

exploratiedrang om dingen te gaan doen, het kind krijgt daar ruimte voor en je stimuleert dat ook.” 

(D4). 

Werken vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen is een succesfactor. Bovenstaand citaat 

laat zien hoe een leerkracht ermee werkt.   

Peertutoring en sociale ontwikkeling 

Vier geïnterviewden geven expliciet aan dat kinderen ook met en van elkaar leren middels 

peertutoring (D1, D2, D6, D7).  Vakinhoudelijk moet een bovenbouw leerkracht soms aardig zijn best 

doen om de kinderen bij te benen, maar dat is geen probleem: “Vooral op ICT gebied leren de 

kinderen spelenderwijs met en van elkaar de werking van verschillende software programma’s.” (D2). 

Een andere bovenbouw leerkracht (D6) geeft aan dat er wel wat ouderhulp is, maar dat het ook heel 

hard werken is. “We moeten heel veel zelf doen en geven ook kinderen verantwoording voor elkaar. 

Bijvoorbeeld kinderen die aan elkaar voorlezen.”  Een middenbouw leerkracht zegt over peertutoring:  

“Dan zie je een kind aanmodderen of juist onder zijn niveau bezig zijn. Ik zeg dan ook wel eens tegen 

een ander kind, kun jij even een lesje geven? Ik maak wel gebruik van de expertise van andere 

kinderen maar niet zoveel als zou kunnen als ik groep 3, 4, 5 zou hebben. Groep 5 is veel meer 

inslijpen, oefenen en automatiseren. Dat geeft volgens mij veel ruimte om deze kinderen te gebruiken 

als hulpjuf.” (D7). 

 

Vier leerkrachten noemen expliciet het sociale aspect van het Montessori onderwijs (D1, D2, D6, D7): 

“Kinderen leren dat het normaal is om geholpen te worden door andere kinderen.” (D2). Een 

bovenbouw leerkracht zegt: “Onze kinderen vallen op in het voortgezet onderwijs omdat, als er een 

opdracht aangeboden wordt, zij zich gelijk aanbieden, terwijl de andere kinderen zitten af te wachten. 

De bijdrage van de pedagogische visie van Maria Montessori is niet los te zien van de didactiek. 
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Doordat kinderen vanaf drie jaar hier sociaal met elkaar bezig zijn, leren ze al jong sterk vaardig met 

elkaar omgaan. Dan krijg je dus ook niet dat kinderen zeggen: ‘Ik ben beter.’ Of: ’Jij bent dom.’ Dat 

gebeurt niet. Kinderen kunnen op deze manier beter vanuit zichzelf werken.” (D2). 

Bij kinderen met gedragsproblemen kan samenwerking echter ook problematisch zijn. De volgende 

citaten illustreren dit:“Hij begint nu iets beter te praten, maar heel vaak lukt het hem niet. Als hij dan 

in een conflictje belandt met een ander kind, dan raakt hij zo gefrustreerd dat hij gaat slaan of 

knijpen, of lang uit op de grond liggen en heel hard krijsen.” (D5). “Zijn gedrag was nooit vervelend 

naar mij toe, maar naar zijn medeleerlingen, het inlevingsvermogen was er niet.” (D6). “Hij 

verstoorde echt de klas. Dat kwam door gedrag en ook zijn onvermogen tot leren.” (D7).  

Cognitieve ontwikkeling 

Omdat Montessori onderwijs individueel gericht is wordt door drie leerkrachten gezegd het niet als 

probleem te zien als er kinderen in de klas zitten die cognitief zwakker zijn (D2, D4, D6): “Je maakt ’s 

ochtends je grote en je kleine ronde en je helpt kinderen individueel. De kinderen zijn vanaf groep een  

gewend om elkaar te helpen. In onder- en middenbouw zorgt het specifieke ontwikkelingsmateriaal 

voor differentiatie en zelfstandig werken. Het materiaal is ervoor gemaakt om kinderen, na instructie, 

zelfstandig te laten werken en is zelfcorrigerend.“ (D2) Een leerkracht geeft aan dat het haar lukt om 

een kind met ernstige dyslectie met de taalset te laten werken door er steeds een ander kind aan te 

koppelen dat voor hem de kaartjes voorleest: “Zo  blijft hij gemotiveerd omdat hij het gevoel heeft 

dat hij ver komt en het best goed gaat.” (D6) 

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat de Montessori leerkrachten hun onderwijs geschikt tot 

uitermate geschikt achten voor hulp bij de sociaal-emotionele (>90%) en cognitieve ontwikkeling 

(>95%) van hun leerlingen. Uit de interviews wordt geïllustreerd waarom dit zo is.  

Werken met gedragsproblemen 

Kinderen met gedragsproblemen wordt door een leerkracht, die ook veel ervaring heeft in het 

regulier onderwijs, lastig genoemd (D6): “Omdat je een Montessori klas bent is er veel vrijheid. De 

sociale interactie, het samenwerken enz. Ik denk dat als je klassikaal les geeft je moeilijk gedrag meer 

onderdrukt. Je houdt daar ongewenst gedrag heel erg in de gaten. Je signaleert het heel snel en je 

drukt het de kop in. Ik weet uiteindelijk niet of het dan niet met buitenspelen bijvoorbeeld juist naar 

voren komt. Ik denk het wel, want het moet toch ergens uit bij die kinderen.“ De leerkracht gaat vaak 

met een kind of een groepje kinderen de klas uit om dingen uit te praten: “Ja, de andere kinderen zijn 

dan in de klas. Dan zetten we de tussendeur open naar een collega. Je kunt problemen die je hebt het 
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beste zelf met het kind oplossen omdat jij het kind in de klas hebt. Daar gaat heel veel tijd en energie 

in zitten en als het ernstig is en vaak gebeurt, gaat het ten koste van de rest van de klas.” (D6). 

Verder zegt zij: “Wij hebben een methode voor sociale omgang. Naar aanleiding van een verhaaltje 

gaan de kinderen een aantal dingen doen. Wat ik er sterk aan vind is dat kinderen leren zeggen wat 

ze bedoelen. Laat een ander niet raden wat je wilt, maar zeg wat je wilt. Dat helpt wel want dan kun 

je conflicten voor zijn.” De leerkracht geeft aan dat de school er voor gekozen heeft om preventief 

aan gedrag en de sociale omgang te werken.  

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat 75% van de Montessori leerkrachten hun onderwijsvorm 

minder geschikt vindt voor leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij werkhouding en 

taakgedrag. Maar uit de analyse blijkt ook dat deze kinderen ongeveer de helft uitmaken van de op 

scholen aanwezige kinderen met een indicatie. Het citaat bevestigt het belang van een preventieve 

schoolbrede aanpak om vroegtijdig gedragsproblemen te signaleren. Leerkrachten zouden hier 

(meer) competenties op kunnen ontwikkelen.  

b) planmatig werken  

In de interviews kwamen vier typen hulpmiddelen bij het planmatig werken naar voren; het werken 

met individuele leerlijnen; het observeren, registeren en toetsen; kinderen clusteren; en het 

aanbieden van structuur. 

Leerlijnen 

Leerkrachten geven het volgende aan: “Kinderen die dat nodig hebben werken met individuele 

leerlijnen en een persoonlijk ontwikkelingsprofiel.” (D2). “Alle leerkrachten zijn bezig om de 

onderwijsbehoeften van hun kinderen in kaart te brengen. Het is belangrijk dat dit heel goed 

beschreven staat en dat er regelmatig gekeken wordt of werkt wat we doen, of dat het toch nog 

anders moet.” (D5). 

Observeren, registreren en toetsten  

Een onderbouw leerkracht (D4) steekt veel energie in het observeren van kinderen. Zij noemt het 

werken met de rode stokken: “Die zijn om begrippen als kort en lang mee te leren. Als ik dat aan een 

jongste kleuter heb aangeboden en ik heb daar een drietrapslesje mee gedaan en het kind gaat 

daarna heerlijk met die rode stokken om de mat heen een hek bouwen en er diertjes in zetten, dan 

levert dit mij informatie op over het kind.” Ook de intern begeleider noemt het waardevol om het 

individuele kind goed te observeren om inzicht te krijgen in zijn onderwijsbehoeften(D1). 
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“We nemen twee maal per jaar de CITO toetsen af en die analyseer ik dan. Ik vergelijk de scores en 

probeer een verklaring te zoeken voor wat nog niet goed genoeg gaat. De volgende dag ga ik naast 

dit kind zitten, een paar vragen stellen, een werkje aanbieden.” (D7).  

De peuterleidster (D3) vindt het registeren van de ontwikkeling van kinderen best lastig. Ze doet 

regelmatig ‘open’ observaties. Over het werken met het lusmodel zegt ze dat dit meer informatie 

oplevert over de ontwikkeling van het kind omdat het je dwingt goed naar een kind te kijken. Als ze 

alleen voor de groep staat lukt het haar echter niet om het lusmodel toe te passen. Een 

onderbouwleerkracht (D4)  geeft aan dat er ook wel vanuit een vraag naar kinderen gekeken wordt: 

“Bij groep twee kijken we heel gericht met een eisenlijst om de overgang te kunnen maken naar 

groep 3. Daarin zie je wel dat er nogal wat verschillen zijn. Dat noteren we dan en daar proberen we 

de komende maanden aan te werken. We gaan dan wat vaker met zo’n kind of een groepje kinderen 

even apart zitten.” 

Kinderen clusteren 

In het kader van het handelingsgericht werken wordt er ook geobserveerd om kinderen met 

eenzelfde onderwijsbehoefte te kunnen clusteren om ze een gerichte aanpak te kunnen geven: “Wij 

zijn bezig om dat in kaart te brengen. Wij overleggen met elkaar en hebben op basis van 

kindverslagen alle kinderen goed doorgesproken.” (D5). Ook elders wordt gewerkt aan het clusteren 

van kinderen met dezelfde behoeften: “Bijvoorbeeld dingen vooraf doorlezen, dat kun je net zo 

makkelijk met drie kinderen doen als met een. Met bepaalde dingen kun je dit door een bouw heen 

doen. Daar zou je profijt van kunnen hebben want nu zit je voor een kind het wiel uit te vinden en er 

zijn natuurlijk meer kinderen met een vergelijkbaar probleem.” (D6). 

 De middenbouw leerkracht (D7) vertelt dat groep 4 zelfstandig werkt als er een instructieles is voor 

groep 3: “Na het aanbieden van de letter laat ik een aantal kinderen, die dat kunnen, direct verder 

werken. Een aantal blijft nog in kleine groepjes met mij mee doen. Dat is zo tot de kerstvakantie.”  

Aanbieden van structuur 

Het hebben van vaste routines  zorgt voor structuur. De  verhalen van twee onderbouw leerkrachten 

(D4, D5) illustreren dit: “We beginnen ’s morgens in de kring of meteen met werken. Als iedereen aan 

het werk is, loop ik mijn ronde en maak ik afspraken over welk groepje van vijf of zes kinderen ik apart 

een lesje geef. De andere kinderen werken dan zelfstandig. Met de kinderen die qua gedrag wat 

problemen hebben spreek ik van te voren heel goed door dat als ik met een groepje zit te werken dat 

ze dan op dat moment niet mogen storen, dat ze dan later uitgestelde aandacht krijgen. Ze weten ook 

dat als het werkje af is dat ze dat aan de rand van de tafel moeten neerzetten en een ander werkje 

mogen gaan pakken.” (D4). “Je probeert het ook voor te zijn dat kinderen last van stress krijgen als er 
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iets verandert in het programma. Ik heb een jongetje met wie ik elke ochtend het programma 

doorneem en precies vertel wat er op die dag wel en niet mag. Zo voorkom ik gedoe.” (D5). 

Bovenstaande citaten illustreren op welke manier in het Montessori onderwijs invulling wordt 

gegeven aan planmatig werken. De aanpakken zoals hierboven staan omschreven passen binnen een  

cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie  om in de onderwijsbehoeften van leerlingen te 

voorzien. Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat het doen van kindobservaties en het werken met het 

lusmodel op respectievelijk de 5e en 10e plaats komen van kenmerken die ingezet worden. 

Montessori claimt de individuele ontwikkeling van het kind als uitgangspunt te nemen voor het 

onderwijs. Dan zou je eigenlijk verwachten dat het observeren en registreren op een hogere plaats 

komen. 

c) aansluiten bij verschillen  

Aansluiten bij verschillen is een term uit het model van Smeets. In het Montessori onderwijs is dit 

een basisprincipe (kindvolgend differentiëren). In de interviews komen hiervan vele voorbeelden 

naar voren. Een bovenbouwleerkracht zegt hierover het volgende: “Het uit gaan van 

niveauverschillen tussen kinderen is natuurlijk binnen het Montessori onderwijs wel heel goed 

geregeld.” (D2). Ook de peuterleidster (D3) geeft mogelijkheden om te differentiëren aan: “Het is 

mogelijk om het onderwijs aan te passen aan verschillende behoeftes van kinderen. Je kunt enorm 

uitbreiden, alle kanten op, naar boven en naar beneden. Bij ons kunnen peuters zich ontzettend 

ontwikkelen.”  

De intern begeleider (D1) reflecteert op een les van een onderbouwleerkracht. “Er was een 

ontzettende hoge mate van differentiatie voor een rekenwerkje met gewone flessendoppen. De 

reikwijdte was groot. Er lag een hele hoop doppen en aan een 1e groeper werd gevraagd hoe je de 

doppen zou kunnen tellen. Er kwam meteen een groter kind aanbieden om te helpen. Op de manier 

waarop werd vormgegeven aan de kringles werd recht gedaan aan een heleboel kinderen. Het 

jongetje met veel bewegingsonrust kreeg van de leerkracht de ruimte om even iets anders te doen, 

hiermee erkende zij zijn behoefte om te bewegen. Daarna gaf zij heel duidelijk aan dat hij terug moest 

komen in de kring. Dit is een mooi voorbeeld van passend onderwijs.”  

Soms blijkt dat het omgaan met verschillen ook zijn grenzen heeft omdat de leerkracht nog niet 

zoveel onderwijservaring heeft of de groep bestaat uit kinderen die nog niet voldoende zelfstandig 

kunnen werken, blijkt uit onderstaande stukjes.  

De middenbouwleerkracht (D7) zegt het volgende over differentiëren: “Ik moet iedere keer een keus 

maken met wie ik aan de slag ga. Als je overeenkomsten tussen kinderen hebt, dan kun je in kleine 

groepjes lesgeven. Maar soms zijn de verschillen te groot voor groepslesjes. De specifieke behoeftes 
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die kinderen hebben, dat is iets waarop ik een op een moet begeleiden. Daar kom ik vaak te weinig 

aan toe.”  

5.1.3 Schoolniveau 

 

a) visie en beleid m.b.t. zorgleerlingen  

Twee geïnterviewden (D1, D6) noemen dat je regelmatig met je team rond de tafel moet gaan zitten 

om het over de visie te hebben. Op deze manier zou er een meer doorgaande lijn komen om passend 

onderwijs verder te implementeren: “Studiedagen, handelingsgericht werken invoeren, enz. soms 

moeten we ook keuzes maken, niet te veel ruis van andere zaken, gewoon iets aanpakken. Daar moet 

je dan minimaal een jaar lang aan werken en kijken, uitproberen, feedback, terugkoppelen met 

elkaar.” (D6). In dit kader wordt ook het bij elkaar in de klas kijken als zinvol genoemd (D1, D2, D3, 

D6, D7).  

 

Leerlingvolgsysteem 

Schoolbreed wordt in het kader van passend onderwijs het inzetten van het leerlingvolgsysteem 

genoemd. Twee van de geïnterviewden (D5, D7) zeggen het Montessori Kindvolgsysteem (MKVS), 

CITO en Handelingsgericht werken (HGW) te combineren. 

 

Hoogbegaafdheid 

Verschillende leerkrachten geven aan dat de school zich meer wil gaan richten op hoogbegaafdheid 

(D2, D3). Geen van de leerkrachten ziet hoogbegaafdheid als een probleem binnen het Montessori 

onderwijs. Oplossingen worden dan ook binnen en niet buiten de school gezocht: “De school is druk 

bezig beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor hoogbegaafde kinderen. Schoolbreed wordt er aan 

een aanpak voor hoogbegaafden gewerkt, vooral in de bovenbouw worden er aanpassingen 

ontwikkeld voor deze kinderen.” (D2). 

Uit de interviews komt naar voren dat de uitwisseling en het gedragen zijn van visie en beleid een  

essentieel onderdeel is bij de implementatie van passend onderwijs.  

 

b)  faciliteiten en ondersteuning 

Aanname beleid 

De faciliteiten die een school heeft en de mogelijkheden voor ondersteuning van de leerkracht en de 

(zorg)leerlingen moeten in balans zijn om passend onderwijs mogelijk te maken. Het volgende citaat 

geeft aan hoe een school kan waken voor de draaglast  van de leerkracht: “Wij houden zwakkere 

kinderen heel lang op school en sturen eigenlijk bijna nooit iemand door. Tussentijds hebben we veel 
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kinderen aangenomen die op andere scholen problemen hadden. We konden het haast niet meer 

bolwerken en gaan nu veel bewuster met ons aannamebeleid om, om onszelf te beschermen.” (D6) 

 

 

Extra handen in de klas 

Werkdruk is in verschillende interviews genoemd. Het gebruik kunnen maken van onderwijs-, 

klassenassistentes en stagiaires wordt door alle leerkrachten genoemd als mogelijkheid en noodzaak 

om kinderen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. De peuterleidster (D3) zegt dat als er een kindje 

bij zou komen met specifieke onderwijsbehoeften dat er dan vijf ochtenden per week hulp zou 

moeten zijn. Een leerkracht uit de onderbouw (D4) heeft drie dagen per week een stagiaire: “Ik heb 

nu een hele fijne stagiaire, daar staat of valt alles mee. Als zij een groepje met vijf jongste kinderen 

mee heeft, dat scheelt  enorm veel. Het is veel dan rustiger in de klas. De kinderen krijgen een op een 

aandacht van haar.“  

Een bovenbouw leerkracht (D6) geeft aan een beetje ondersteuning beter te vinden dan maar 

vijfentwintig kinderen in de klas: “Want dan heb je nog steeds dat ene kind dat extra hulp nodig 

heeft. Ik heb ook kinderen die al gebaat zouden zijn met een kwartiertje.“ Twee leerkrachten (D6, D7) 

geven  aan baat te hebben bij ondersteuning vanuit een persoonsgebonden budget: “Ik had veel baat 

bij iemand die gewoon ’s ochtends kwam om even dat uurtje met hem op te starten, zodat hij die dag 

goed door kon komen. Daar had ik dan ook de volgend dag nog profijt van en hij ook.” (D6). 

Aanpassingen aan het gebouw 

Ook aanpassingen aan het gebouw komen ter sprake: “Schoolbreed hebben wij van die buddydingen 

voor het werken. Onze lokalen zijn namelijk niet supergeschikt om even een rustig plekje voor een 

kind te creëren.” (D6). Een onderbouwleerkracht (D4) vertelt het volgende over haar klas: “Alles 

gebeurt in een ruimte waarin activiteiten zijn, waarvan ik vind dat er wel meer rumoer mag zijn, maar  

er zijn ook kinderen die veel meer behoefte hebben aan rust en veel minder ruis om zich heen om 

goed te kunnen werken.” Met betrekking tot leerlingen met een lichamelijke handicap zegt een 

leerkracht: “Er zijn momenteel geen voorzieningen voor bijvoorbeeld een kind in een rolstoel. Wel is er 

een aangepast toilet en zijn alle klassen op de begane grond.” (D2). 

Een werkdruk die ervaren wordt als hoog, draagt negatief bij aan de competentie gevoelens van de 

leerkracht en wordt daarmee een risico factor voor passend onderwijs. Ook in de toelichtingen bij de 

vragen in het kwantitatieve onderzoek komt hoge werkdruk veelvuldig naar voren. De behoefte aan 

extra handen in de klas is groot. 

 

c)  systeem van leerlingenzorg 
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De behoefte aan interne begeleiding en remedial teaching komt meerdere malen ter sprake: “Er is 

geen remedial teaching meer, dat is wegbezuinigd. Er is nog maar een ochtend remedial teaching en 

voor de kleuters wordt de nood minder hoog geacht dan voor de oudere kinderen.” (D4). “We hebben 

een intern begeleider die geen tijd heeft voor dit soort kinderen, ze staat zelf voor de klas. Onze intern 

begeleider heeft geen tijd voor afzonderlijke kinderen, wel voor toetsjes en de begeleiding van 

leerkrachten. We hebben een remedial teacher speciaal voor de rugzakkinderen, daar kunnen andere 

kinderen, die dit ook nodig hebben, dan wel eens van meeprofiteren.” (D6) 

 “Er zijn ook wel eens kinderen voor wie de ouders privé remedial teaching inhuren.”  (D2, D4, D6). 

Uit bovenstaande citaten en uit de uitslag van het kwantitatieve onderzoek blijkt dat respectievelijk 

ruim 16 en 25% van de leerkrachten zich onvoldoende gesteund voelt door interne en externe 

begeleiders. Dit vormt een risicofactor voor passend onderwijs. 

 

d)  teamcohesie en samenwerking  

Uit de interviews blijkt dat er een groot belang wordt gehecht aan onderlinge samenwerking en een 

sterke cohesie binnen het team. Door de geïnterviewden worden verschillende vormen aangereikt. 

Zo gaat het bijvoorbeeld om uitwisseling van ideeën en het werken aan een gemeenschappelijke 

visie: “Persoonlijke visies zouden meer gedeeld moeten worden om een samen gevoel te krijgen. Een 

goede relatie opbouwen met de kinderen en met het team zou het uitgangspunt voor iedereen 

moeten zijn. Dan kun je vanuit het praten over je grondhouding samen aan een gemeenschappelijke 

visie werken. Veranderingen ten behoeve van passend onderwijs moeten dan ook voornamelijk op 

teamniveau plaatsvinden.”(D1). 

Daarnaast gaat het ook om het creëren van een professionele leeromgeving waarin feedback 

gegeven wordt en samen geoefend wordt in benodigde vaardigheden. Dit is lang niet altijd even 

makkelijk: “Wij praten niet voldoende met elkaar over de kinderen. Ook binnen de bouw is dat niet 

genoeg. Ik ervaar een bepaalde gêne. Het is soms moeilijk om collega’s enthousiast te krijgen voor 

veranderingen.”(D7).  Voor een goede samenwerking en cohesie is het van belang dat er een goede 

sfeer heerst en dat mensen zich veilig voelen voor elkaar:“Op school is hard gewerkt aan het creëren 

van een goede sfeer waardoor leerkrachten nu makkelijk naar elkaar toestappen om te overleggen 

en/of vragen te stellen.” (D2). Daarnaast is het ook van belang dat de werkdruk niet te groot is en kan 

het structureel inbouwen van klassenconsultaties en expertise delen behulpzaam zijn: “Dat staat nu 

vast op het rooster. We kijken gewoon even bij elkaar en praten dan na. Dit kan helpen voor passend 

onderwijs omdat er dan een cultuur ontstaat waardoor je meer samenwerkt. Wat de zorg voor 

leerlingen betreft heeft immers iedereen zijn talenten en kwaliteiten en ik denk dat we dat nu niet 

voldoende van elkaar weten.” (D7).  
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In bovenstaand citaten komen een flink aantal randvoorwaarden van passend onderwijs aan bod. 

Het creëren van een door het team gedragen visie op passend onderwijs; het permanent leren en 

samenwerken van leerkrachten en het zich professionaliseren in professionele leergemeenschappen.  

 

 

5.1.4 Bovenschools niveau 

Bijna alle geïnterviewden  (D2, D3, D5, D6, D7) geven aan dat zij weinig vertrouwen hebben in het 

overheidsbeleid ten aanzien van passend onderwijs. Zij voorzien een taakverzwaring en denken dat 

kinderen in het nieuwe systeem niet beter maar slechter af zijn. Vanwege de groepsgrootte zou er te 

weinig aandacht voor de zorgleerling(en) kunnen zijn. De groep zou ook aandacht te kort kunnen 

komen als er zorgleerling(en) zijn die veel aandacht nodig hebben. 

 

a) bovenschoolse zorgstructuur  

Verschillende leerkrachten geven aan dat de bovenschoolse bijeenkomsten, waar ook problemen 

over passend onderwijs besproken worden, vaak niet vruchtbaar zijn omdat zij zich hier niet in 

herkennen: “De aansluiting ontbreekt vaak omdat de andere scholen methodisch werken en dan 

bijvoorbeeld vast lopen bij het differentiëren. Het is heel vervelend om daar elke keer te moeten 

zeggen dat wij in het Montessori onderwijs dergelijke problemen niet hebben. Ik kom wel met ideeën 

aan maar het blijft natuurlijk moeilijk als je klassikaal gewend bent.” (D2). De peuterleidster (D3) 

zegt: “Ik zit ook in een samenwerkingsverband met andere peuterspeelzalen, maar daar kom ik niet 

zo vaak. Het zijn allemaal van die dingen die wij eigenlijk niet gebruiken. Het samenwerkingsverband 

heeft mij nog nooit gevraagd om iets in te brengen. Ik denk dat wij veel verder zijn. Ik ben niet zo erg 

gemotiveerd om er aan deel te nemen.”  

In bovenstaande voorbeelden komt naar voren dat het samenwerkingsverband waar men deel van 

uitmaakt vaak niet of onvoldoende rekening houdt met het Montessori onderwijs.  

 

b)  ondersteuning en faciliteiten  

De intern begeleider (D1) zegt: “Om passend onderwijs mogelijk te maken zou de behoefte van de 

leerkracht veel meer centraal moeten staan. Het zou goed zijn als er een kijkwijzer of basisdocument 

zou zijn over wat goed leerkrachtgedrag is.” Om passend onderwijs verder mogelijk te maken zou 

men verder  graag zien dat de overheid meer geld beschikbaar stelt voor klassenassistenten. Ook het 

‘kijken bij elkaar’ binnen het samenwerkingsverband wordt een aantal keer genoemd: “Het is lastig 

uit te leggen wat wij op een Montessori school doen. Ik zou mijn collega’s van de andere 

peuterspeelzalen kunnen uitnodigen om eens een ochtend mee te komen draaien, gewoon te zitten 

en te kijken.” (D3).  
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De behoefte wordt geuit aan gedragsspecialisten om met groepjes kinderen te werken die een 

gedragsprobleem hebben. De leerkracht komt hier vaak niet aan toe. Ook is er soms behoefte aan 

ondersteuning van buitenaf bij een klas die vanwege kinderen en ouders extra begeleiding nodig 

heeft. Daar is goede ervaring mee opgedaan (D6). 

Sommige samenwerkingsverbanden of school ondersteuningsdiensten begeleiding de invoering van 

het handelingsgericht werken. Twee leerkrachten zeggen dat zij dit als steun ervaren: “Nu moeten we 

de theorie nog omzetten in het formuleren van plannen die 3 maanden beslaan.” (D7). Deze school is 

bezig met de invoering van het MKVS en wordt daarbij  ondersteund vanuit de CEDgroep educatieve 

diensten.  

Uit bovenstaande citaten is te lezen dat de geïnterviewden baat hebben bij ondersteuning van 

experts. Ruim 25% van de respondenten uit het kwantitatief onderzoek zegt onvoldoende steun te 

ervaren van buiten de school. Uit toelichtingen bij het kwantitatieve onderzoek zijn een aantal 

aanbevelingen gekomen voor de Nederlandse Montessori Verenging om dit verder te concretiseren.  
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5.2 belemmeringen en succesfactoren 

Dit subhoofdstuk is een samenvatting van de bevindingen uit het empirisch onderzoek. 

Onderstaande belemmeringen en succesfactoren van passend onderwijs komen uit de kwantitatieve 

en kwalitatieve analyses naar voren. 

 

[1] Leerlingniveau 

[a] (zorg)leerlingen   

Succesfactoren: Leerlingen met een leerachterstand of voorsprong lijken goed te passen binnen het 

Montessori onderwijs. Het onderwijs wordt geschikt gevonden voor het bieden van hulp bij de 

sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.  

Belemmeringen: Leerlingen met (ernstige) problemen op het gebied van werkhouding en 

(taak)gedrag vereisen extra aandacht binnen het Montessori onderwijs.    

 

[b]  ouders 

Succesfactoren: Leerkrachten onderkennen het belang van en werken aan een goed contact met 

ouders. 

Belemmeringen: Leerkrachten zijn niet altijd succesvol in het opbouwen van een goede relatie met 

de ouders.  

 

[2] Groepsniveau 

[a] Groep: samenstelling, omvang en cognitief niveau 

Succesfactoren: Door de heterogene samenstelling van de groep hebben leerlingen meer kansen om 

een geschikt maatje te vinden om mee te werken. Omdat kinderen (veel) samenwerken leren zij ook 

van elkaar, dit ontlast de leerkracht. Bij grote zelfredzaamheid (vaak als gevolg van een hoog sociaal 

en cognitief niveau) van de groep heeft de leerkracht meer tijd voor zorgleerlingen. 

Belemmeringen: Het is de vraag in hoeverre het aantal zorgleerlingen, de aard van hun problematiek 

en de expertise van de leerkracht van invloed zijn op de haalbaarheid van het Montessori systeem.   

 

[b] Leerkracht: persoonskenmerken, attitude, visie op passend onderwijs en competenties 

Succesfactoren: Veel leerkrachten hebben lange tijd ervaring als Montessori groepsleerkracht. Zij 

geven aan te weten wat de onderwijsbehoeften van hun leerlingen zijn (80%) en zich competent te 

voelen om hierin te voorzien. Het merendeel van de Montessori leerkrachten heeft een positieve 

grondhouding ten aanzien van verschillen tussen leerlingen (90%). Uitgangspunt hierbij is wat een 

kind wel kan, in plaats van wat het niet kan. Leerkrachten willen elkaar meenemen in hun 

ontwikkeling.  
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Belemmeringen: Er zitten grenzen aan wat een leerkracht aan kan aan diversiteit tussen leerlingen. 

Het is niet altijd duidelijk hoe de leerkrachten de onderwijsbehoeften van de leerlingen vaststellen. 

Bij 20% van de leerkrachten ontbreekt het, naar eigen zeggen, soms aan vaardigheden om in de 

specifieke behoefte van geïndiceerde zorgleerlingen te voorzien.  

 

[c] Onderwijs in de klas: pedagogisch didactische aanpak, planmatig werken en aansluiten bij 

verschillen 

Succesfactoren: De pedagogische visie van Maria Montessori biedt steun bij de implementatie van 

het (passend) onderwijs. Het biedt mogelijkheden voor het vroegtijdig signaleren van 

gedragsproblemen. De Montessori werkwijze maakt het mogelijk om te werken vanuit de 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Kindvolgend differentiëren is een basisprincipe uit dit 

onderwijs. Leerlingen leren ook van elkaar. Het Montessori onderwijs beschikt over hulpmiddelen 

(MKVS, lusmodel), die een cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie mogelijk maken om in de 

onderwijsbehoeften van leerlingen te voorzien. 

Belemmeringen: Er is nauwelijks sprake van een preventieve schoolbrede aanpak om 

gedragsproblemen aan te pakken.  Het doen van gerichte kindobservaties, wat als basis zou moeten 

dienen voor het onderwijs, lijkt geen hoge prioriteit te hebben. Het MKVS wordt slechts op een 

beperkt aantal scholen gebruikt. 

 

[3] Schoolniveau: visie en beleid m.b.t. zorgleerlingen, faciliteiten en ondersteuning, systeem van 

leerlingenzorg, teamcohesie en samenwerking. 

Succesfactoren: De leerkrachten erkennen de behoefte aan uitwisseling en een teambreed gedragen 

visie met betrekking tot zorgleerlingen. Er is sprake van veel onderlinge samenwerking en steun 

onder het team. 

Belemmeringen: De werkdruk in het Montessori onderwijs wordt als hoog ervaren. De behoefte aan 

extra handen in de klas is groot. Er is niet altijd sprake van een teambreed gedragen visie en/of 

voldoende uitwisseling hierover. Leerkrachten voelen zich niet altijd voldoende gesteund door intern 

(en externe) begeleiders.  

 

[4] Bovenschools niveau: bovenschoolse zorgstructuur, ondersteuning en faciliteiten  

Succesfactoren: Leerkrachten zijn gebaat bij de ondersteuning van experts. 

Belemmeringen: Het samenwerkingsverband waar men deel van uitmaakt is niet of onvoldoende 

gericht is op het Montessori onderwijs. Er wordt door leerkrachten onvoldoende steun ervaren van 

buiten de school.  
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H6   Conclusies en aanbevelingen  

 

Dit hoofdstuk begint met algemene conclusies met betrekking tot passend Montessori onderwijs op 

basis van het literatuur- en praktijkonderzoek. Hierin wordt een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag. Daarna volgt een door mij aangepaste definitie van passend onderwijs. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

 

6.1  algemene conclusies 

Bij dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Hoe kan het Montessori onderwijs en de Montessori leerkracht vormgeven aan passend 

onderwijs? 

Deelvragen hierbij waren: 

a. Welke factoren spelen een rol bij de implementatie van passend onderwijs?  

b. Hoe wordt binnen het Montessori basisonderwijs invulling gegeven aan passend onderwijs? 

c. Wat zijn hierbij belemmeringen en wat zijn de succesfactoren? 

 

Ad a) Welke factoren spelen een rol bij de implementatie van passend onderwijs?  

Voor dit onderdeel zijn gegevens uit 3.2 (tabel 2 t/m 4) gebruikt.  

Factoren die een rol spelen bij de implementatie van passend onderwijs 

Hieronder  is aangegeven op welke niveaus welke randvoorwaarden en succesfactoren een rol 

spelen.   

[1] Randvoorwaarden op bovenschools niveau  

Op bovenschoolsniveau heeft het deel uitmaken van een schooloverstijgend samenwerkingsverband 

een positief effect op de kwaliteit van zorg aan (zorg)leerlingen binnen de school. 

Samenwerkingsverbanden worden effectiever naarmate zij  achterliggende concepten, ideeën en 

visies met betrekking tot passend onderwijs doorvertalen naar het concrete en dagelijkse niveau van 

het handelen van leraren in de klas. Goede ambulante begeleiding en ondersteuning vanuit het 

speciaal onderwijs levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de implementatie van 

passend onderwijs op de reguliere basisschool . (Zorg)leerlingen hebben baat bij 

samenwerkingsverbanden die deskundigheidsbevordering van leerkrachten aanpakken  en 

nascholing  verzorgen.  
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[2] Randvoorwaarden op schoolniveau  

Op scholen die een pedagogisch klimaat weten te creëren waarin verschillen geaccepteerd worden 

doen (zorg)leerlingen het beter. Er is hiervoor een door het team breedgedragen visie en beleid met 

betrekking tot zorgleerlingen nodig. Scholen moeten leerkrachten ondersteunen bij het waarborgen 

dat er in de onderwijsbehoeften van de (zorg)leerlingen wordt voorzien. Er is hiervoor intensieve en 

langdurige ondersteuning en coaching van de leerkrachten nodig. Intern begeleiders zouden  

voldoende ruimte moeten krijgen voor begeleiding en coaching van leerkrachten. De inzet van extra 

handen in de klas en het slim combineren van adaptief onderwijs is nodig om passend onderwijs te 

realiseren. Verder dient de schoolorganisatie gericht te zijn op het permanent (samen) laten leren en 

werken van leerkrachten en experts.  

 

[3] Succesfactoren op groepsniveau 

a) groep  

De grootte en de samenstelling van een groep moeten zodanig zijn dat het aantal individuele 

aanpakken in een klas niet te hoog is. In een kleinere groep is het makkelijker voor een leerkracht om 

rekening te houden met  verschillen. In kleinere groepen is meer interactie mogelijk tussen 

leerkracht en individuele leerlingen. Dit leidt tot een grotere taakgerichtheid van de (zorg)leerlingen.  

Als kinderen in heterogene groepen werken met een  meer gedifferentieerde aanpak en er  effectief  

omgegaan wordt met  de verscheidenheid aan leerlingen (in niveau, leerstijl en belangstelling) dan 

kunnen kinderen leren van elkaar.  

 

b) leerkracht  

Leerkrachten dienen hun persoonlijke visie op passend onderwijs, hun vakinhoudelijke en didactische 

competenties en hun communicatieve vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Van de leerkracht 

wordt gevraagd dat hij een authentieke persoonlijkheid is die fysiek, emotioneel en cognitief in 

evenwicht is. De grondhouding van de leerkracht ten aanzien van zorgleerlingen en diversiteit moet 

positief zijn.  Als leerkrachten zich competenter voelen, kunnen zij grotere verschillen tussen 

leerlingen aan. Het zich verder professionaliseren in professionele leergemeenschappen helpt bij 

competentieontwikkeling.  Leerkrachten moeten kunnen differentiëren naar werktempo, leerstof, 

werkniveau en werkvorm en zorgen voor een veilig sociaal-emotioneel klimaat. Leerkrachten hebben 

voldoende kennis nodig van kindspecifieke beperkingen en mogelijkheden.  

 

c) onderwijs  

De leerprestaties van alle (zorg)leerlingen worden bevorderd als leerkrachten differentiatie vorm 

geven volgens een cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie. Leerkrachten moeten convergente 
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differentiatie nastreven om aan  leerlingen met achterstanden effectieve hulp te bieden om deze in 

te lopen. Handelingsgericht werken helpt leerkrachten  om in de onderwijsbehoeften van 

(zorg)leerlingen te voorzien. Clusteren van leerlingen met eenzelfde onderwijsbehoefte helpt om 

meerdere kinderen tegelijkertijd onderwijs op maat te geven. Het bewust inzetten van verschillende 

instructievormen bevordert de leerprestaties van (zorg)leerlingen.  Ernstige gedragsproblemen 

kunnen vaak voorkomen worden door een preventie en vroegtijdige schoolbrede aanpak. 

Coöperatief leren, in de vorm van peertutoring, leerteams en maatjesleren heeft een gunstige 

invloed op de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van (zorg)leerlingen. 

 

[4] Succesfactoren op leerlingniveau  

a)  leerling 

Verschillende factoren spelen een rol bij de vraag waar het kind het best passend onderwijs kan 

genieten. De problematiek van het kind op het gebied van leren, taak/werkhouding, 

sociaal/emotionele ontwikkeling, gedrag en/of de lichamelijke handicap zijn belangrijke factoren bij 

de afweging wat de beste plek is. Van even groot belang is de vraag of de school en de leerkracht in 

staat zijn dat te bieden wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

 

b) ouders 

Een goede communicatie met ouders en hen gebruiken als informatiebron is een voorwaarde om 

interventies op school en thuis met elkaar in evenwicht te brengen. Ouderbetrokkenheid vergroot de 

kans op succesvol passend onderwijs voor hun kind.  

 

Ad b) Hoe wordt binnen het Montessori basisonderwijs invulling gegeven aan passend onderwijs?  

Voor dit onderdeel zijn gegevens uit de hoofdstukken 3.3 en 3.4 gebruikt. 

 

Kansen en uitdagingen passend Montessori onderwijs  

Het Montessori onderwijsconcept is een theoretisch model dat ook practische handvatten heeft voor 

het handelen in de klas. Er gebeurt immers al veel dat de moeite waard is, maar er zijn ook 

uitdagingen.  

 

[1] op bovenschools niveau 

Montessori basisscholen maken deel uit van schooloverstijgende (bestuurlijke) 

samenwerkingsverbanden die echter niet altijd specifieke Montessori expertise in huis hebben. De 

landelijk en regionaal georganiseerde Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) biedt kansen om 

professionals en experts elkaar te laten ontmoeten om een gezamenlijke visie op passend onderwijs  
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te ontwikkelen en deze  door te vertalen naar concreet handelen in de dagelijks onderwijspraktijk. De 

NMV kan politieke lobby gebruiken om de belangen van haar leden te behartigen. Leerkrachten 

kunnen zich  binnen de NMV professionaliseren. 

 

[2] op schoolniveau 

Het Montessori onderwijsconcept biedt een goede basis voor een door het team breedgedragen visie 

op passend onderwijs. De pedagogische visie biedt kansen om gezamenlijk te blijven werken aan een 

pedagogisch klimaat waarin de (groter wordende) verschillen tussen leerlingen geaccepteerd blijven. 

De pedagogische visie biedt wel aanknopingspunten om gedragsproblemen te voorkomen en 

remediëren, maar dit zou nog meer uitgewerkt kunnen worden. Er is een Montessori Kind 

Volgsysyteem ontwikkeld, het MKVS, maar dit wordt nog door te weinig scholen gebruikt.  

 

[3] op groepsniveau 

Montessori leerkrachten hebben een pedagogisch-didactische visie op het onderwijs die nauw 

aansluit bij passend onderwijs. De leerkracht gaat uit van de diversiteit tussen leerlingen en werkt 

vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden, onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen. Zij heeft 

verschillende middelen tot haar beschikking om passend onderwijs mogelijk te maken; de 

voorbereide omgeving, ontwikkelingsmateriaal, het lusmodel en het MKVS. Van de Montessori 

leerkracht wordt nieuwsgierigheid naar het kind en een onderzoekende houding verwacht.  

Het werken in heterogene groepen met grote verschillen tussen kinderen is uitgangspunt van het 

onderwijs en biedt gelegenheid om met en van elkaar te leren. 

  

[4] op leerlingniveau  

Voor kinderen met een leerontwikkelingsvoorsprong of achterstand biedt het Montessori onderwijs 

de mogelijkheid om op eigen niveau te werken. Het Montessori onderwijs gaat uit van een 

intrinsieke motivatie van kinderen om te leren. Van kinderen wordt verwacht dat zij zelfstandig 

kunnen (leren) kiezen en werken en dat zij kunnen samnwerken en andere kinderen helpen. Het is de 

vraag of kinderen met problemen op het gebied van taak/werkhouding  dit ook kunnen. Het is ook de 

vraag hoe leerlingen met gedragsproblemen in het Montessori onderwijs passen. Of hoe het 

Montessori onderwijs zich aan de behoeften van deze kinderen aan zal kunnen passen.  

 

Ad c) Wat zijn hierbij belemmeringen en de succesfactoren?  

Voor dit onderdeel zijn gegevens uit de hoofdstukken 4.2 en 5.2 gebruikt. 
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Belemmeringen en succesfactoren bij de verder invoering van passend Montessori onderwijs 

Bevindingen uit het empirisch (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek vanuit de Montessori 

onderwijspraktijk staat hier centraal.  

 

[1] op bovenschools niveau  

Leerkrachten zijn gebaat bij de ondersteuning van experts. Ruim 25% van de leerkrachten ervaart  

onvoldoende steun van buiten de school. Het samenwerkingsverband waar men deel van uitmaakt is 

niet of onvoldoende gericht op het Montessori onderwijs. Er wordt door leerkrachten onvoldoende 

steun ervaren van buiten de school. Voor de Nederlandse Montessori Vereniging ligt er een uitdaging 

om meer concrete ondersteuning te bieden en/of te faciliteren bij de dagelijkse passend 

onderwijspraktijk.  De praktijk wijkt hierin niet af van eerder genoemde bevindingen uit de theorie 

(deelvraag a en b). 

 

[2] op schoolniveau 

Montessori leerkrachten erkennen de behoefte aan uitwisseling en een teambreed gedragen visie 

met betrekking tot zorgleerlingen. Er zijn door de meeste scholen, de afgelopen vijf jaar, 

aanpassingen gedaan op het niveau van de zorgstructuur /cultuur om in de onderwijsbehoeften van 

leerlingen te voorzien. Er is niet altijd sprake van een teambreed gedragen visie en/of voldoende 

uitwisseling hierover.  Wel is er sprake van veel onderlinge samenwerking en steun onder het team 

en willen leerkrachten elkaar graag meenemen in hun ontwikkeling. De werkdruk in het Montessori 

onderwijs wordt als hoog ervaren. De behoefte aan extra handen in de klas is groot. Leerkrachten 

voelen zich niet altijd voldoende gesteund door interne en externe begeleiders.  

[3] op groepsniveau 

a) groep 

Door de heterogene samenstelling van de groep hebben leerlingen meer kansen om een geschikt 

maatje te vinden om mee te werken. Omdat kinderen (veel) samenwerken leren zij ook van elkaar, 

dit ontlast de leerkracht. Bij grote zelfredzaamheid (vaak als gevolg van een hoog sociaal en cognitief 

niveau) van de groep heeft de leerkracht meer tijd voor zorgleerlingen. Het is de vraag in hoeverre 

het aantal zorgleerlingen, de aard van hun problematiek en de expertise van de leerkracht van 

invloed zijn op de haalbaarheid van het Montessori systeem.   

 

b) leerkracht 

90% van de Montessori leerkrachten heeft een positieve grondhouding ten aanzien van verschillen 

tussen leerlingen. Er zitten wel grenzen aan de diversiteit die leerkrachten aan kunnen. Er is behoefte 

aan meer handen in de klas. Zij geven aan te weten wat de onderwijsbehoeften van hun leerlingen 
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zijn en voelen zich competent om hierin te voorzien. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de 

leerkrachten de onderwijsbehoeften van de leerlingen vaststellen. Bij 20% van de leerkrachten 

ontbreekt het, naar eigen zeggen, soms aan vaardigheden om in de specifieke behoefte van 

geïndiceerde zorgleerlingen te voorzien. Ruim 60% van de geënquêteerde Montessorianen geeft aan 

bereid te zijn een mooi voorbeeld van passend onderwijs te delen.  

 

c) onderwijs  

De pedagogische visie van Maria Montessori biedt steun bij de implementatie van het (passend) 

onderwijs. De werkwijze maakt het mogelijk om kindvolgend te differentiëren. Het geven van 

specifieke individuele en groepsinstructies en het gebruik van het Montessori materiaal zijn de meest 

genoemde kenmerken om passend onderwijs te verzorgen.  Het Montessori onderwijs beschikt over 

specifieke hulpmiddelen (kindobservaties, MKVS, lusmodel), die een cyclisch proces van diagnostiek 

en evaluatie mogelijk maken om in de onderwijsbehoeften van leerlingen te voorzien. Deze worden 

echter als laatste genoemd in het rijtje kenmerken om passend onderwijs te verzorgen. Het MKVS 

wordt (nog) op weinig scholen gebruikt. Er is nauwelijks sprake van een preventieve schoolbrede 

aanpak om gedragsproblemen aan te pakken. 

 

[4] op leerlingniveau 

a) (zorg)leerlingen   

Leerlingen met een leerachterstand of voorsprong lijken goed te passen binnen het Montessori 

onderwijs. Het onderwijs wordt geschikt gevonden voor het bieden van hulp bij de sociaal-

emotionele en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hoe het onderwijs te verzorgen voor 

leerlingen met (ernstige) problemen op het gebied van werkhouding en (taak)gedrag vereist extra 

aandacht.    

 

b) ouders 

Leerkrachten onderkennen het belang van en werken aan een goed contact met ouders. Zij zijn 

echter niet altijd succesvol in het opbouwen van een goede relatie met de ouders. Dit verdient 

aandacht. 
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6.2 Antwoord op de hoofdvraag: Hoe kan het Montessori onderwijs en de Montessori leerkracht 

vormgeven aan passend onderwijs?  

 

Dit is hieronder weergegeven in een aantal voor het Montessori en passend onderwijs belangrijke 

kenmerken. 

 

Visie op passend onderwijs 

Het Montessori onderwijs heeft veel potentie in zich om passend onderwijs mogelijk te maken. 

Vanuit de visie op pedagogische en didactisch handelen wordt immers al uitgegaan van verschillen 

tussen kinderen.  

 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat de school zorg draagt 

voor een door het team breedgedragen visie op passend Montessori onderwijs. Hiervoor 

moet gelegenheid gecreëerd worden om leerkrachten (en experts) samen te laten werken en 

leren, en elkaar te ondersteunen binnen de school. Op deze wijze kunnen leerkrachten zich 

effectief blijven ontwikkelen. 

 

Diversiteit 

Montessori leerkrachten hebben een positieve grondhouding ten opzichten van diversiteit. De 

groepsgrootte, de samenstelling en het niveau van de groep, de leerlingpopulatie, het aantal 

(zorg)leerlingen, de aard van de problematiek, de ervaring, competentiegevoelens en expertise van 

de leerkracht spelen een rol bij het kunnen omgaan met diversiteit. Kinderen clusteren voor 

instructie kan ruimte geven voor extra individuele lesjes aan (zorg)leerlingen. 

 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat de school waakt over de 

draagkracht en draaglast van de leerkracht. Dit kan zij doen door rekening te houden met de 

combinatie van de leerkracht en de samenstelling van de groep, het aanname beleid van de 

school en de inzet van interne en externe ondersteuning. Het ontwikkelen van expertise om 

kinderen met gelijksoortige behoeften aan instructie te bundelen zodat ruimte over blijft 

voor extra instructie.  

 

Heterogeniteit  

De heterogeniteit van de groepen is een kenmerk  van het Montessori onderwijs. Dit zou een 

stimulans zijn om te leren omdat er altijd klasgenoten zijn die verder in de stof werken (zone van de 

naaste ontwikkeling). Het maakt leren met en van elkaar mogelijk indien gedrag en houding van de 

leerling(en) dit toelaat en/of de leerkracht voldoende vaardigheden heeft om dit goed te begeleiden. 

Dit kan de leerkracht ruimte geven voor individuele lesjes aan (zorg)leerlingen.  
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 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat de leerkracht ervoor 

zorgt dat de samenwerking tussen leerlingen ook vruchtbaar is. Het kind moet steeds 

uitgedaagd worden om een stapje verder te zetten in de zone van de naaste ontwikkeling. 

Naast het samen werken met het materiaal verdient het ook aanbevelingen om andere 

coöperatieve werkvormen in te zetten.  

 

De voorbereide omgeving 

Leerkrachten zetten de omgeving in als hulmiddel bij het geven van onderwijs op maat. 

 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat de leerkracht voldoende  

expertise ontwikkelt om het ontwikkelingsmateriaal effectief in te zetten. Ook het creëren 

van stille werkplekken binnen de school hoort hierbij. 

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind 

De onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het individuele kind zijn leidend voor het onderwijs. 

Uitgangspunt in het onderwijs is de ontwikkeling die het kind doormaakt in relatie tot zichzelf, er 

wordt niet uitgegaan van een groepsgemiddelde. Een cyclisch proces van diagnostiek en evaluatie 

maken het mogelijk om in de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen te voorzien. 

 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat de leerkrachten de 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van hun leerlingen goed kennen. Hiervoor zijn 

kindobservaties essentieel. Er zijn ook hulmiddelen beschikbaar zoals het MKVS, lusmodel, 

volgen van individuele leerlijnen, analyse van toetsresultaten, oudergesprekken etc. Om 

passend onderwijs beter mogelijk te maken is het van belang dat leerkrachten kunnen 

werken met een combinatie van bovengenoemde middelen. Scholing en uitwisseling is 

nodig. Onder andere op het gebied van het voeren van ouder- en kindgesprekken en de 

analyse van observaties en toetsresultaten. 

  

Gedragsproblematiek 

Leerlingen met een leerachterstand of voorsprong lijken beter te passen in het Montessori onderwijs 

dan kinderen met gedragsproblemen. In het Montessori onderwijs wordt uitgegaan van de 

intrinsieke motivatie van kinderen om te leren. Van hen wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen 

kiezen en werken, of dit wordt ze aangeleerd. Kinderen met problemen op het gebied van taak- en 

werkhouding hebben hier juist moeite mee.  

 Bij de verdere invoering van passend onderwijs is het van belang dat leerkrachten scholing 

krijgen om kennis en vaardigheden op te doen betreffende zorgleerlingen met specifieke 

behoeften, met name gedragsproblemen. Het ontwikkelen van een schoolbreed gedragen 
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visie en (preventieve) aanpak op gedragsproblematiek is nodig. De NMV zou een rol kunnen 

spelen bij verder onderzoek naar de relatie tussen gedragsproblemen en Montessori 

onderwijs. 

 
Ondersteuning en uitwisseling 

Montessori leerkrachten geven aan weinig baat te hebben bij deelname aan uitwisseling binnen 

schooloverstijgende samenwerkingsverbanden. ‘Kijken bij elkaar is genoemd’ als mogelijkheid om 

met en van elkaar te leren. Leren van experts is belangrijk. 

 Het verdient aanbeveling om de uitwisseling binnen de samenwerkingsverbanden 

vruchtbaarder te maken en het ‘kijken bij elkaar’ te stimuleren. Directieleden zouden hierin 

een rol kunnen spelen. De NMV zou expertise kunnen bundelen om verdere invoering van 

het MKVS, lusmodel e.d. te activeren. Op deze wijze kan ook een overstijgende visie op 

landelijk niveau verder ontwikkeld en door vertaald worden naar concreet handelen in de 

dagelijkse onderwijspraktijk.  

 

6.3 mijn definitie van passend onderwijs 

Op basis van het literatuuronderzoek, de resultaten van de enquête, de interviews en gesprekken 

met collega’s heb ik onderstaande persoonlijke definitie van passend onderwijs opgesteld. Omdat 

passend onderwijs staat of valt met de (on)mogelijkheden van de groepsleerkracht om het te 

realiseren heb ik de leerkracht expliciet in de definitie opgenomen. Ook blijkt duidelijk uit de definitie 

wat de verantwoordelijkheden van de school en de samenwerkingsverbanden zijn.  

 

“Passend onderwijs is onderwijs voor elk kind, soms speciaal, meestal regulier. Het is onderwijs dat in 

de directe woonomgeving gerealiseerd is. De leerkracht kent de onderwijs- en opvoedingsbehoefte 

van het kind en zorgt ervoor dat het onderwijs daar bij aansluit. Het is onderwijs op maat waarbij elk 

kind kan werken op zijn of haar niveau, binnen haalbare grenzen van het onderwijsaanbod en de 

mogelijkheden van de school en de leerkracht. Leerkrachten hebben voldoende expertise (kennis en 

vaardigheden) en zijn opgeleid tot onderwijskundige experts. Leerkrachten blijven zich binnen het 

team en de school, samen en alleen, ontwikkelen en maken deel uit van een professionele 

leergemeenschap. Leerkrachten staan positief tegenover verschillen tussen kinderen en gaan hier van 

uit bij het vormgeven van hun onderwijs. Zij laten ruimte voor eigen initiatief, eigen tempo en eigen 

manier van leren van kinderen en zorgen er voor dat ieder kind zich voldoende kan ontwikkelen. Zij 

laten zich informeren door ouders en werken met hen samen in het belang van het kind. De leerkracht 

krijgt binnen en buiten de school voldoende steun om passend onderwijs waar te maken. Er zijn 
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voldoende handen en middelen in de school en in de klas beschikbaar om passend onderwijs te 

realiseren. De samenwerkingsverbanden spelen hierin een belangrijke rol.” 

6.4 aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Door leerkrachten is een aantal keer genoemd dat het Montessori onderwijs erg bewerkelijk is. Er 

moet daarom mijns inziens vervolgonderzoek komen naar de haalbaarheid van passend onderwijs in 

de dagelijkse onderwijspraktijk. Montessori onderwijs heeft veel potentie in zich om passend 

onderzoek mogelijk te maken maar mijn vraag is in hoeverre het haalbaar is om van ± 25 kinderen de 

werkelijke onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kennen en hier zo op in te spelen dat er ook echt 

sprake is van het bieden van maximale ontwikkelingskansen. Zijn leerkrachten in staat om bij de ± 25 

leerlingen in hun groep bij elk vak te zien waar zij zich bevinden in de lus van verwerven, verwerken, 

betekenisverlening en toepassen? En zijn zij in staat om hier direct feedback op te geven en 

toegepast te handelen? Hoeveel individuele leerlijnen kan een leerkracht bij elke stap van de 

ontwikkeling van een kind dagelijks op haar netvlies hebben staan? In hoeverre is een leerkracht in 

staat om met cognitieve verschillen om te gaan die in ieder geval drie maar bij passend onderwijs 

misschien wel vijf of zes jaargroepen beslaan?  

Kan van een leerkracht verwacht worden dat zij steeds de juiste toon zet om feilloos met kinderen 

met uiteenlopende gedragsproblematiek om te gaan? Passen kinderen met uiteenlopende 

gedragsproblematiek wel bij elkaar in een klas? Is de leerkracht in staat om kinderen met 

werkhouding- en concentratieproblemen bij de les te houden terwijl zij andere kinderen lesjes geeft? 

Wat is eigenlijk het maximaal haalbare dat van een leerkracht, ook als deze goed geschoold is, 

gevraagd kan worden? Bij hoeveel kinderen en in welke mate kun je werkelijk individueel volgen? 

Welke winst is er met scholing te behalen en hoe moet dit dan georganiseerd worden zodat de 

leerkracht niet overbelast raakt?  

Wil passend onderwijs kans van slagen hebben, dan zullen we een realistisch beeld moeten hebben 

van wat met welke middelen en hoeveel menskracht haalbaar is.  
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H7   Reflectie 

 

7.1 op het onderzoek  

Vanaf september 2010 t/m augustus 2012 heb ik mij met passend Montessori onderwijs 

beziggehouden. Literatuurverkenning en het schrijven van papers voor mijn Masteropleiding begon 

al in het najaar van 2010. In het voorjaar van 2011 is de vragenlijst voor de digitale enquête met  

geformuleerd, de enquête proefgedraaid en ook uitgezet. In het najaar van 2011 begon ik met de 

uitwerking van de onderzoeksresultaten en het schrijven van het theoretisch kader voor deze 

Masterthesis. De interviews met leerkrachten heb ik in het voorjaar van 2012 gehouden en 

uiteindelijk alles in concept afgerond in de zomervakantie van 2012.  

Ik heb er voor gekozen om eerst de digitale enquête uit te zetten om daarna de diepte in te gaan met 

behulp van de interviews. Ik wilde eerst een algemeen beeld krijgen van wat er leeft binnen het 

Montessori onderwijs met betrekking tot passend onderwijs. De enquête leverde een grote 

hoeveelheid aan informatie op, het thema leeft onder Montessori leerkrachten en men wil er graag 

over vertellen. Als ik eerst meer informatie had gehad, dan had ik sommige onderzoeksvragen 

wellicht anders geformuleerd, meer doorgevraagd over de aanpak van kinderen met 

gedragsproblematiek. Ik heb dit gedaan in de interviews.  

Uit de enquête blijkt dat niet alle 212 respondenten de vragenlijst hebben afgemaakt. Mogelijk was 

de enquête voor sommige mensen niet interessant genoeg of is te lang bevonden. Sommige 

respondenten hebben aangegeven het storend te vinden dat over al om toelichting is gevraagd. Hier 

moest iets ingevuld worden om door te kunnen gaan met de vragenlijst. Een streepje of een kruisje 

neerzetten was voldoende, maar daar is misschien niet iedereen opgekomen. Mogelijk was er 

tijdgebrek en heeft het herhaaldelijk verzoek om toelichting wrevel opgeroepen. Daar staat 

tegenover dat de mensen die wel zijn doorgegaan de moeite hebben genomen om hun antwoorden 

uitgebreid toe te lichten. Dit zou kunnen betekenen dat passend onderwijs bij een groot deel (>60%) 

van de respondenten leeft en dat zij over dit onderwerp graag hun mening uiten. Anderen voelen 

zich er mogelijk minder bij betrokken.   

In de interviews wilde ik de leerkrachten zoveel mogelijk de vrije hand laten in het vertellen over hun 

mooie voorbeeld. Omdat ik toen al wist dat gedragsproblemen als problematisch gezien werden heb 

ik extra goed geluisterd of hier iets over gezegd werd.  Bij de verwerking van de resultaten van de 

interviews in het bijzonder en het gehele onderzoek in het algemeen vond ik het lastig om een goed 

kader te vinden om de enorme rijkdom aan informatie zo te ordenen dat er analyse mogelijk was. Ik 
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meende dit in het model van Smeets gevonden te hebben. Ook heb ik op basis van terugkerende 

thema’s conclusies getrokken.  

 

7.2 op de rol van de onderzoeker 

Toen ik in september 2010 aan mijn Master Leren & Innoveren begon was ik onbekend met het doen 

van onderzoek op Master niveau. Vanuit mijn opleiding als landbouwkundige (HBO afgestudeerd in 

1984) was ik wel gewend aan kwantitatieve data analyse op bachelor niveau.  Daar kwamen nog 

scripties met kwalitatieve data verwerking voor de PABO (2004) en de post HBO Montessori 

leerkracht (2009) bij. Eveneens in september 2010 ben ik lid geworden van de Kenniskring Passend 

Onderwijs van het gelijknamige lectoraat van de Hogeschool Leiden. Het onderzoek doen met 

collega’s binnen een kenniskring heeft mijn blik verruimd. Ik heb vooral geleerd dat niet alleen het 

eindresultaat maar ook juist het proces, met tussentijdse rapportages, uitwisselen met elkaar over de 

verschillende onderzoeksaanpakken en analyse mogelijkheden, enorm helpt om visie te ontwikkelen 

en scherper te gaan kijken. Ook de peer-review op delen van mijn onderzoek vanuit de Hogeschool 

INHolland hielpen mij om het onderzoek te verdiepen. 

Passend Onderwijs is een enorm breed en complex onderwerp om te onderzoeken. Ik heb er nu voor 

gekozen om eerst een digitale enquête uit te zetten en daarna te verdiepen middels interviews. Dit 

had ook andersom gekund. Ik heb hiervan geleerd dat onderzoek doen geen lineair maar een cyclisch 

proces is. Ik zou op basis van wat ik nu weet zo weer een nieuwe lus in kunnen gaan van breed 

enquêteren om daarna nog meer de diepte in te gaan en nog gerichter te kijken…. Wat dat betreft is 

dit onderzoek niet af en zal het waarschijnlijk nooit af komen. Ook omdat er steeds weer nieuwe 

ontwikkelingen zijn.  Het onderwijs is mensenwerk en staat nooit stil. 

Ten slotte 

In het voorjaar van 2011 heb ik case study onderzoek gedaan naar een cluster 2 kind bij mij op 

school. Ik heb hem en de personen rondom hem geïnterviewd (leerkracht, remedial teacher, 

ambulant begeleider, moeder en klasgenoten) en literatuuronderzoek gedaan naar dove kinderen. Ik 

heb onderzocht waarom hij het zo goed deed bij ons op school en gekeken naar de randvoorwaarden 

en succesfactoren die dit mogelijk maakte. Samen met een vriendin heb ik dit kind gevolgd en 

gefilmd met het idee daar lesmateriaal voor de PABO van te maken. Uiteindelijk hebben we geen 

toestemming gekregen van de ouders om dit te gebruiken. Hier heb ik alle begrip voor, het is 

tenslotte hun kind. Hoewel ik het heel erg jammer vind dat ik er niet verder mee mag, heeft het mij 

een schat aan informatie opgeleverd over cluster 2 kinderen, kinderen met specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften en de rol die ouders, begeleiders, leerkrachten en de scholen spelen in het 
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mogelijk maken van passend onderwijs. Het heeft mij gedurende mijn gehele onderzoek steeds weer 

doen beseffen dat passend onderwijs mensenwerk is en dat we vooral moeten kijken naar hoe we de 

leerkracht kunnen helpen om passend onderwijs waar te maken.    
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Bijlage A: Enquête passend Montessori basisonderwijs    

Welkom bij de enquête passend onderwijs voor Montessori basisscholen in Nederland. Deze enquête 

is afkomstig van de Kenniskring van het Lectoraat passend onderwijs van de Hogeschool Leiden. De 

enquête heeft tot doel om de mogelijkheden die het Montessori basisonderwijs biedt om passend 

onderwijs te realiseren te onderzoeken. De resultaten van deze enquête zullen anoniem verwerkt 

worden. Publicatie zal plaatsvinden in de Montessori Mededelingen. 

1. Naam van uw school {tekstvak} 
 

2. Uw positie binnen de school [directie, IB/RT, leerkracht, anders] {aanvinken: meerdere keuzes 

mogelijk} 

 

3. Aantal jaren ervaring binnen het onderwijs als groepsleerkracht [minder dan 3 jaar, 3-6 jaar, 6-

12 jaar, 12-18 jaar, meer dan 18 jaar]{aanvinken: een antwoord mogelijk} 

 

4. Aantal jaren werkzaam binnen het Montessori onderwijs[minder dan 3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, 

12-18 jaar, meer dan 18 jaar]{aanvinken: een antwoord mogelijk} 

 

Onderstaande vragen 5 t/m 8 zijn  alleen gesteld aan  directie en interne begeleiding (IB/RT) 

5. a) Maakt uw school gebruik van het Montessori Kind Volg Systeem? [ja/nee] {aanvinken, een 

antwoord mogelijk} 5b: Indien ja. 

 b) Vindt u dit volgsysteem geschikt voor passend onderwijs? [niet geschikt, in mindere mate 

geschikt, geschikt, in meerdere mate geschikt, uitermate geschikt]{aanvinken: een antwoord 

mogelijk} Licht u keuze toe {tekstvak} 

6.  Hoeveel leerlingen zitten er bij u op school?[minder dan 100; 100-200; 200-300; 300-400, meer 

dan 400, n.l.]{aanvinken, een antwoord mogelijk}. 

7. Hoeveel van deze leerlingen heeft een indicatie uit een van de clusters? [meerkeuze antwoord: 

cluster 1:…lln; cluster 2…lln; cluster 3….lln; cluster 4…lln; weet niet]{tekstvak} 

 
8. Op welke gebieden zijn er de afgelopen 5 jaar binnen uw school aanpassingen gemaakt om in 

de onderwijsbehoeften te kunnen voorzien van alle leerlingen? Licht uw keuze(s) toe onder 

aan deze vraag {aanvinken: meerdere keuzes mogelijk} 

- Klassenmanagement 

- Didactisch handelen 

- Pedagogisch handelen  

- Zorgstructuur/cultuur  
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- Contact met ouders  

- Schoolgebouw  

- Op klassenniveau  

- Op bouw niveau  

- Op directie niveau  

- Op bestuurlijk niveau  

- Anders, namelijk… ………………. 

Licht uw keuze(s) toe {tekstvak} 

 

De volgende vragen 9 t/m 16 zijn alleen gesteld aan de leerkrachten 

 

9. Uit hoeveel jaargroepen bestaat uw klas? [een-jaargroep; twee-jaargroep; drie-jaargroep; 

anders, n.l.….]{aanvinken: een antwoord mogelijk} 

 

10. Hoeveel leerlingen heeft u in de klas?[minder dan 20; 20-25; 25-30; meer dan 30 te 

weten….]{aanvinken: een antwoord mogelijk} 

 
11. Hoeveel leerlingen heeft u in de klas met een handelings- en/of een begeleidingsplan?[geen; 5 

of minder; tussen 5-10; 10-15; meer dan 15] {aanvinken: een antwoord mogelijk} 

 

12. Hoeveel leerlingen heeft u in de klas met een indicatie? [cluster 1….; cluster 2….; cluster 3….; 

cluster 4…..]{na elk cluster een tekstvak} 

 

13. Welke van de hiernavolgende kenmerken uit het Montessori onderwijs zet u in bij het geven 

van onderwijs op maat? {aanvinken: meerdere keuzes mogelijk} 

- Het hebben van heterogene groepen  

- Het gebruik van het Montessori materiaal  

- Kindobservaties  

- De pedagogische visie van Maria Montessori  

- De inzet van het Montessori Kindvolg Systeem  

- Het werken met het lusmodel 

- De voorbereide omgeving  

- Specifieke individuele en groepsinstructies 

- De inzet van het Kosmisch Onderwijs  

- Het gedrag van de leerkracht  
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- Het werken met methodes  

- Het werken met handelingsplannen of begeleidingsplannen  

- Anders, namelijk… 

Licht uw keuze(s) hier alstublieft toe {tekstvak} 

 

14. Hoe denkt u over de geschiktheid van het Montessori onderwijs voor leerlingen met een van 

de volgende specifieke behoefte? [geleidende schaal aanvinken: niet geschikt - in mindere 

mate geschikt – geschikt - in meerdere mate geschikt - uitermate geschikt]{aanvinken: een 

antwoord mogelijk} 

- Leerlingen met een behoefte aan ondersteuning bij werkhouding en taakgedrag  

- Leerlingen met een leerontwikkelingsachterstand of -voorsprong  

- Leerlingen met behoefte aan ondersteuning bij hun cognitieve ontwikkeling  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling  

- Lichamelijke ontwikkeling 

- Anders, namelijk………. 

Licht hier uw antwoord toe {tekstvak} 

 

15. Reageer op de volgende stellingen [helemaal mee oneens- mee oneens – neutraal - mee eens - 

helemaal mee eens]{aanvinken: een antwoord mogelijk}  

- Ik weet wat de onderwijsbehoeften van al mijn leerlingen zijn  

- Ik voel mij competent om in de onderwijsbehoeften van de meeste van mijn leerlingen te 

voorzien  

- Ik heb voldoende vaardigheden om in de specifieke onderwijsbehoefte van mijn geïndiceerde 

leerling(en) te voorzien  

- Ik heb voldoende kennis om in de specifieke onderwijsbehoefte van mijn geïndiceerde 

leerling(en) te voorzien  

- Ik vind het leuk om leerlingen die zeer divers zijn  te onderwijzen  

- Ik krijg voldoende steun binnen de school om voor ieder kind een zinvol onderwijsaanbod  te 

kunnen verzorgen  

- Ik krijg voldoende steun buiten de school om voor ieder kind een zinvol onderwijsaanbod  te 

kunnen verzorgen  

Licht uw antwoord toe {tekstvak} 

 

16. Waar heeft u op dit moment het meest  behoefte aan als het gaat om het verzorgen van een 

passend onderwijsaanbod voor al uw leerlingen? {tekstvak} 
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17. Welke rol zou de Nederlandse Montessori Vereniging kunnen spelen bij het mogelijk maken 

van haalbaar passend onderwijs? {tekstvak} 

 

18. Is er bij u op school, of in uw klas, een mooi voorbeeld van passend onderwijs gerealiseerd? 

[ja, nee] {aanvinken: een antwoord mogelijk}  Ruimte voor toelichting {tekstvak} 

 
19. Indien u hier iets over wilt vertellen dan graag uw naam achterlaten, zodat wij in de 

gelegenheid zijn om eventueel contact met u op te nemen {tekstvak}  

 
20. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek? [ja, nee] 

{aanvinken: een antwoord mogelijk} Indien ja: Vul hier dan uw e-mailadres in {tekstvak}  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze enquête! 
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Bijlage B: Oplossingsgericht interviewinstrument  
 

Stap 1 verhelderen van de situatie  

 Wat is de situatie met betrekking tot passend onderwijs in jouw klas? 

 Waar ben je tevreden over, trots op, wat wil je graag laten zien? 

 Hoe lukt het jou, of is het jou gelukt, om dit voor elkaar te krijgen? 

Stap 2 definiëren gewenste situatie  

 De wondervraag: stel je eens voor dat jij en je collega’s als school excellent passend onderwijs 

voor alle leerlingen zouden kunnen bieden. Hoe zou dat er dan uit zien? Wat hebben jullie dan 

bereikt? 

Stap 3 vaststellen huidige situatie met behulp van schalen 

 Als we dit beeld even vasthouden en op 10 zetten. Waar zitten jullie dan nu op een schaal van 0 

tot 10 voor passend onderwijs? Licht je antwoord toe. 

Stap 4 analyseren van eerder succes 

 Waren er momenten waarop jullie al op de 10 zaten? Of op de 9, 8, 7… 

 Wat maakte het mogelijk dat jullie toen hoger zaten dan nu?  

 Wat hebben jullie toen gedaan om dat mogelijk te maken? Hoe helpt dat? 

Stap 5 één stap vooruit zetten 

 Hoe is wat je verteld hebt bruikbaar om de huidige situatie beter te maken? 

 Wat zou een kleine stap vooruit kunnen zijn? 

 Waaraan zouden anderen kunnen merken dat jij een stap hebt gezet? 

 Wie kan jou daarbij helpen? 

Stap 6 vooruitgang monitoren 

 Wanneer zou je wat bereikt willen hebben? 

 Hoe ga je het vieren als het gelukt is? 

Stap 7 leren aan anderen 

 Hoe zouden anderen kunnen leren van wat jullie al doen?  
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Bijlage C: Clusters 
 

 

Cluster 1  Visueel gehandicapte kinderen, mogelijk in combinatie met een andere handicap.  

Cluster 2  Dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden 

en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, 

eventueel in combinatie met een andere handicap.  

Cluster 3 Kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende 

kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met 

epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren, in combinatie 

met een andere handicap. 

Cluster 4  Kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en 

kinderen verbonden aan pedologische instituten (PI), die onderzoek doen naar 

kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele 

problemen.  

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs
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Bijlage D: Casuïstiek 

D1 Differentiëren met kleuters 

Marieke is een leerkracht met veel ervaring in een middenbouwgroep. Dit jaar heeft zij voor het 

eerst een onderbouwgroep. In haar groep zit Leo, een jongetje met veel bewegingsonrust. Volgens 

de intern begeleider accepteert Marieke dat kinderen verschillend zijn en een eigen identiteit 

hebben. Als het even niet lukt met een kind vraagt zij zich altijd af wat zij beter had kunnen doen. 

Marieke heeft oog voor het verschil in niveau tussen kinderen en hun eigenheid. Ze heeft veel kennis 

en vaardigheden in huis en een leuke relatie met de kinderen waardoor zij haar onderwijs goed voor 

elkaar krijgt. Zij is in staat om vanuit de behoefte van het kind te kijken en niet vanuit de methode.  

Marieke is in staat om een rijke leeromgeving voor kinderen te creëren door ruimte te geven voor 

differentiatie. Een aantal kinderen uit groep 1 en 2 zitten tijdens een rekenles in een kringetje rond 

een stapel flessendoppen. Marieke vraagt een jongste kleuter de doppen te tellen en laat een oudste 

kleuter hierbij helpen. Leo zit te wiebelen op zijn stoel en Marieke geeft hem de ruimte om even iets 

anders te doen waarmee ze zijn behoefte aan beweging erkent. Na korte tijd zegt ze dat hij terug 

moet komen om te zien hoe de doppen geteld worden. Door zich te richten op wat het kind wel kan 

en niet op wat het niet kan (stilzitten) blijft zij positief over het kind.  

D2 Jongen met laag IQ 

Ruud is een zeer ervaren leerkracht in de bovenbouw die na twintig jaar klassikaal onderwijs de 

overstap naar het Montessori onderwijs maakte. In het klassikale onderwijs liep hij tegen het 

probleem aan dat kinderen niet vooruit mochten werken omdat er anders problemen kwamen met 

de klassikale instructie terwijl er in het Montessori onderwijs wel uitgegaan wordt van 

niveauverschillen. Dat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken is voor Ruud een belangrijk 

uitgangspunt van passend onderwijs. Het cognitief niveau van zijn groep is hoog en de CITO 

uitstroom ligt gemiddeld dan ook boven de 240. Dit maakt dat veel kinderen uitstekend zelfstandig 

door de stof kunnen en dat geeft hem dan weer ruimte om met kinderen te werken die extra 

ondersteuning nodig hebben.  

Zoals Kevin, een jongen met een IQ rond de 80. Hij heeft een gemiddeld taalniveau maar vanwege 

zijn dyscalculie een ontzettende hekel aan rekenen. Zijn gebrek aan concentratie en drukke gedrag 

wordt met medicatie bijgestuurd. Na de zomervakantie gaat hij naar een middelbare school met 

LWOO. Hij is alle 8 jaar met plezier naar school gegaan. Ruud geeft aan dat hij het prima redt met 

Kevin. Omdat er bij Kevin ook een gedragscomponent speelt denkt hij maximaal drie kinderen met 
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vergelijkbare problematiek aan te kunnen. Als het alleen om een cognitieve achterstand zou gaan 

dan zou hij wel tien van deze jongens aankunnen.  

Dit heeft volgens Ruud te maken met zijn jarenlange ervaring als leerkracht, maar ook met het 

Montessori systeem. “Als je ’s ochtends je grote en kleine ronde maakt zit je kinderen toch individueel 

te helpen, het niveau maakt dan niet uit. Vooral in de onder- en middenbouw zorgen de 

ontwikkelingsmaterialen voor differentiatie en zelfstandig werken. De materialen zijn 

zelfcorrigerend.” Ook het sociale aspect van het Montessori onderwijs draagt positief bij aan 

integratie van kinderen die verschillend zijn. “Kinderen zijn vanaf groep 1 gewend om zelfstandig te 

werken en om elkaar te helpen. Dan krijg je dus ook geen kinderen die zeggen: Ik ben beter dan jij. Of: 

Jij bent dom. Leer mij het zelf doen is zo prominent aanwezig en wie het nodig heeft krijgt een 

individuele leerlijn en een persoonlijk ontwikkelingsprofiel. ”  

Ruud geeft aan dat hij Kevin bij binnenkomst in groep 6 op een intensief rekenprogramma heeft 

gezet op zijn eigen niveau. “Het streven was om hem eind groep 8 met rekenen uit te laten komen op 

eind groep 6 niveau. Dat is met behulp van de Montessori materialen, computersoftware, extra 

werkboeken en het inzetten van de rekenmachine toch gelukt.” Op zijn school zijn veel didactische 

hulpmiddelen aanwezig en anders wordt het aangeschaft. “Voor de uitvallers naar beneden gebeurt 

er al heel veel en daar hebben we ook veel ervaring mee. We gaan ons nu ook richten op de 

hoogvliegers.” 

D3 Angstig meisje 

In de Montessori peutergroep van Angela zit een angstig meisje, Jessy, dat bang is om alleen gelaten 

te worden. Ze houdt de leidster voortdurend in de gaten. Angela vindt dit zorgelijk omdat Jessy 

straks na de zomervakantie naar de kleuterbouw gaat. In de peutergroep zitten op dit moment 

vijftien kinderen en Jessy is het enige kind dat speciale zorg nodig heeft. Angela heeft de Montessori 

opleiding gedaan voor het jongste kind en geeft aan dat het met 18 peuters in een groep wat haar 

betreft onverantwoord zou zijn als daar kinderen bij zouden zitten met een clusterindicatie. “Je moet 

nog zoveel sturen bij het handen wassen, naar het toilet gaan en materiaal opruimen. ” Ze geeft aan 

dat de cognitieve uitdaging in een Montessori peutergroep vele malen groter is dan op een reguliere 

peutergroep. “Je kunt enorm uitbreiden. Bij ons kunnen kleuters zich heel goed ontwikkelen.” Voor 

Jessy heeft ze een veilige omgeving weten te creëren door in het begin steeds rustig bij haar in de 

buurt te blijven. Angela heeft haar ouders doorverwezen naar de kinderpsycholoog voor 

opvoedingstips.  
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D4 Eigen initiatief, vormgeving en tempo 

Kyrianne heeft eerst 15 jaar op een zwarte school in een achterstandswijk gewerkt. De afgelopen vijf 

jaar werkt ze in de onderbouw van een Montessori school die veel bezocht wordt door hoog 

opgeleide ouders. Kyrianne is naast Montessori leerkracht ook geïnspireerd door Kees Boeke. Vooral 

het werken vanuit eigen initiatief, eigen vormgeving en eigen tempo, spreken haar aan. “Je kunt dit 

toepassen bij een rekenlesje, een taallesje, spelling, noem maar op.” 

Zij heeft er moeite mee dat sommige kinderen cognitief geconditioneerd zijn. Rijtjes kunnen 

opdreunen zonder er betekenis aan te verlenen. In haar klas zitten geen kinderen met een lage 

intelligentie en elk kind is in staat om een samengestelde opdracht te begrijpen en uit te voeren. 

Kyrianne stopt veel energie in het observeren van kinderen om erachter te komen wat het vraagt van 

de leerkracht om zich mee te ontwikkelen. “De relatie tussen de leerkracht en het kind zijn van 

essentieel belang. Contact maken, waarnemen, observeren en kijken wat het kind nodig heeft, dat is 

het uitgangspunt van ons onderwijs. Ook als een kind met de rode stokken hekjes bouwt om de dieren 

binnen te houden, dan laat ik dat. Het is dan nog niet met lang en kort bezig en ook dat levert mij 

informatie op over het kind. Kinderen hebben een natuurlijke exploratiedrang om dingen te gaan 

doen waardoor ze leren. Hier de ruimte aangeven is voor mij passend onderwijs.”  

Kyrianne vindt het belangrijk dat kinderen niet storen als ze een lesje geeft. Met sommige kinderen 

moet ze dat steeds van te voren weer even goed afspreken. “Ik leg uit dat ze dan daarna uitgestelde 

aandacht krijgen. Voor kinderen die pas op school zijn is het lastig, maar dit consequent doorvoeren 

werkt uiteindelijk wel.” Ze merkt dat veel kinderen in haar groep rust nodig hebben om zich te 

concentreren. Dat is lastig in een rumoerige kleutergroep. Drie dagen per week heeft ze een stagiaire 

die met een groepje kinderen buiten de klas kan werken. “Dat scheelt enorm als er vijf jongste 

kleuters even weg zijn. Ik zou meer van dat soort momenten willen hebben waarop kinderen even 

rustig kunnen werken, terwijl anderen spelen.” 

Volgens Kyrianne is het afhankelijk van de groep en de leerkracht wat je kenmerkt als 

‘zorgleerlingen’. “Hier worden kinderen soms probleemkinderen genoemd, terwijl ik op mijn vorige 

school niets anders gewend was. De populatie is belangrijk. Een school met 100% allochtone kinderen 

moet je anders inrichten dan een school in Laren.” Kyrianne ziet het Montessori onderwijs niet als 

doel maar als middel om goed onderwijs te geven en zij is er voorstander van om standaard om de 

zoveel jaar de visie van de school en de uitvoering daarvan onder de loep te nemen. “Het is 

belangrijk om als te team te kijken hoe je dingen doet zodat er een doorgaande lijn komt. Dit geldt 

ook voor passend onderwijs. We zouden minimaal een jaar iets moeten uitproberen, bij elkaar kijken, 

uitproberen, elkaar feedback geven.”  
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D5 Rugzakje 

Els is leerkracht onderbouw en moeder van Niels, een jongen in de middenbouw. Niels heeft een 

achterstand in zijn motorische ontwikkeling en ADHD. Door medicatie is hij niet druk maar heeft 

vooral moeite om zich te concentreren. “Zijn handicap zit niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook 

op geestelijk gebied, in die zin dat hij langzamer gaat met bijvoorbeeld automatiseren. Het slijpt wel 

in maar pas na herhaaldelijk oefent blijft het zitten. Het duurt allemaal wat langer. Het lezen kwam 

ook heel langzaam op gang bij hem. Toen dachten de leerkrachten aan dyslectie maar mijn man en ik 

geloofden dat niet. Volgens ons was het vooral dat hij wat langer tijd nodig had. En nu is hij toch 

ineens AVI uit. Hij leest nu alles.”  

Niels volgt een eigen leerroute, waarbij hij de taal en zaakvakken volgt op het niveau van de groep. 

Met rekenen loopt hij ruim een jaar achter. Hij zit in een instructiegroepje dat bij dit niveau past en 

krijgt daarnaast nog extra aandacht doordat de leerkracht met hem aan de instructietafel werkt. “Het 

lukt de leerkracht om met ons kind apart te zitten omdat de rest van de klas op dat moment 

zelfstandig aan het werk is. Ze heeft ook een stagiaire en dat helpt natuurlijk. Die loopt ondertussen 

ook rond en biedt hulp. En zo kan zij extra met hem dingen doen.” Niels krijgt ook een paar keer per 

week vanuit de rugzak extra begeleiding en extra tijd omdat zijn tempo lager ligt. “Zijn eigen leerlijn is 

mede uitgedacht door de ambulante begeleider vanuit REC 3 voor kinderen met motorische 

problemen.” 

Els heeft bewondering voor de leerkracht die een flink aantal kinderen in de klas heeft die erg druk 

zijn en concentratieproblemen hebben. Er is ook nog een ander kind met motorische beperkingen, 

die ook problemen heeft met leren. “De problematiek in haar klas wordt wel samen gedragen en er 

wordt ook samen over overlegd. Er wordt informatie uitgewisseld over hoe het gaat, welke 

mogelijkheden er nog meer zouden zijn om het anders te doen. Dat gebeurt in de wandelgangen, 

maar ook wel tijdens een teamvergadering. Ik zit daar dan bij als teamlid maar ook als moeder maar 

ik vind dat niet lastig. Dat kan ik wel scheiden.” Tijdens oudergesprekken met kinderen uit haar eigen 

klas valt het Els op dat sommige ouders reageren vanuit het negatieve. Het wel dan wel eens helpen 

als zij weten dat zij zelf ook een kind heeft met specifieke zorgbehoeften. “Het gebeurt ook wel eens 

dat ik ouders eigenlijk wel snap, dan probeer ik aan collega’s ook de andere kant te laten zien.” 

Op een geven moment hebben Els en haar man Nico wel getwijfeld of Niels naar het speciaal 

onderwijs zou moeten. “Toen hebben wij gezegd dat wij het fijn zouden vinden als hij hier kon blijven 

want hij voelde zich hier zo veilig met zijn vriendjes. Hij zit heel goed in zijn vel nu, dat is ook wel 

anders geweest, maar hij doet het ontzettend goed. Dus wij waren er voor om hem hier te houden, 

tenzij de school zou zeggen dat ze niet zouden kunnen bieden wat hij nodig heeft. Toen hebben zij er 
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goed naar gekeken in overleg met de ambulante begeleiding en toen hebben we een contract 

ondertekend waarin de garantie staat dat hij het niveau van groep 6 zal gaan halen. Wat daarna 

gebeurt, kunnen wij niet voorzien. Als je hem vergelijkt met leeftijdsgenoten zit hij niet op niveau, 

maar als je hem vergelijkt met zichzelf dan is hij enorm gegroeid. Geweldig hoe hij vooruit gegaan is.”  

Els en Nico vinden het heel erg dat het rugzakje eraf gaat omdat zij hebben gezien dat Niels met extra 

hulp veel verder kan komen. “Niels heeft een toezegging tot 2013. Daarna gaan we als het moet zelf 

betalen om de extra hulp in stand te houden. Want het zit er wel in dat hij kan leren. Ik vind het heel 

erg dat er dan ook ouders zullen zijn die dit niet zelf kunnen betalen. Zonder het rugzakje was hij nooit 

zo ver gekomen als nu. En dan doen we ook nog heel veel thuis met hem. Omdat hij steeds maar die 

herhalingen nodig heeft. Ze waren bang dat hij het niet zou redden met de zaakvakken, laten dat nou 

de vakken zijn die hem enorm interesseren. Dat gaat juist hartstikke goed.”  

D6 Omgaan met gedragsproblemen 

Marjan is een ervaren bovenbouwleerkracht met veel kennis van kinderen met een autisme 

spectrum stoornis. Ze vindt het geen probleem om één kind met een ernstig gedragsprobleem in de 

klas te hebben. “Als het er maar niet te veel zijn, want als ik verschillende kinderen heb met van alles 

een beetje dan trek ik het ook niet.” Ze heeft de ervaring dat het in een klassikaal systeem toch iets 

makkelijker is om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. “Je houdt daar ongewenst 

gedrag heel erg in de gaten. Je signaleert het en je drukt het snel de kop in.” Gedragsproblemen vindt 

zij lastig binnen het Montessori onderwijs: “Er is veel vrijheid in de klas, wat ook veel vraagt aan 

zelfsturing van kinderen. Er is ook veel meer sociale interactie waardoor moeilijk gedrag ook meer 

opvalt. ” 

Het lukt haar om Jeroen, een jongen met asperger, in haar Montessori klas met 30 leerlingen, goed 

te begeleiden. Jeroen is dyslectisch en heeft concentratieproblemen. “Hij kwam halverwege de 

basisschool overspannen binnen van een andere school waar hij voortdurend moest lezen en flitsen. 

We hebben hem toen het eerst jaar op school de taalset laten doen en hem vooral de kans gegeven 

om bij te komen van de stress daarvoor.” Toen Jeroen bij Marjan in de klas kwam had zij een 7/8 

combinatie met een groep 7 die vrij rustig en cognitief sterk was zodat zij tijd en ruimte overhield om 

met Jeroen apart te zitten. Bovendien was er vanuit de rugzak van Jeroen een onderwijsassistente 

vanuit het speciaal onderwijs die drie keer per week het zelfstandig rekenen en taal met hem kon 

opstarten en dat gaf veel rust. “Ik moest hem wel regelmatig corrigeren en wist ook dat zijn gedrag 

niet over zou gaan na een gesprekje. Ik kon hem wel sturen, maar nooit iets eisen, dan ging het mis. 

Hij was gelukkig geliefd in de klas en de kinderen reageerden goed op hem.” Marjan geeft aan dat ze 

regelmatig gesprekken heeft met de klas over anders zijn, waardoor de kinderen ook vaak 
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zeiden:”Ach iedereen heeft wel wat. De eigenschap van Jeroen is dat hij zich niet goed kan 

concentreren en niet zo goed alles begrijpt, sociaal gezien dan.”  

Als het nodig is zit Marjan ook met een groepje kinderen apart en vraagt dan een collega om even 

een oogje in het zeil te houden in haar klas. “Je kunt problemen met de kinderen het beste zelf 

oplossen omdat jij ze het beste kent. Je kunt ook heel veel dingen voor zijn door oplettend te zijn. En 

als het echt even niet gaat, dan parkeren we een leerling een poosje bij een collega. Iedereen staat 

daar open voor. We vangen veel voor elkaar op.” Marjan zegt dat het heel belangrijk is om energie te 

stoppen in het verbeteren van gedrag, dat kan bijvoorbeeld door bewust te oefenen in sociale 

vaardigheden. “Ik heb ook veel aan de visie van Montessori en begin elk schooljaar weer met het 

aanleren van zorg voor jezelf, je tafelgroep, de klas… en dat maken we dan steeds groter.” 

Bij Marjan op school worden zwakke leerlingen nauwelijks doorverwezen en zijn er tussentijds wel 

veel kinderen met problemen aangenomen die een overstap maakten van andere basisscholen. “Met 

veel D en E tjes en hoge A’s in de klas en weinig kinderen in het midden is het wel heel hard werken. 

Dat tussentijds zomaar alles aannemen dat doen we dus niet meer, daar zijn we mee gestopt om 

onszelf te beschermen.” Jeroen is inmiddels naar de HAVO verwezen. “Ik vind het bijzonder dat dit 

gelukt is. Ik denk dat de grootste factor is geweest dat hij met al zijn problemen wel aanspreekbaar 

was. Hij ging niet altijd vrolijk naar school, maar als hij er eenmaal was, dan was hij het wel.” 

D7 Onderwijs naar een hoger plan tillen 

Tim is nog geen 30, hij heeft ervaring in het speciaal onderwijs en is onlangs begonnen als 

middenbouw leerkracht op een school in een wijk waar veel verandert. “Voorheen was dit een 

overwegend sociaal zwakke buurt. Een aantal jaren is er veel nieuwbouw gekomen met ouders uit 

een hoger segment van de samenleving. Hierdoor zitten de kinderen uit de zwakkere milieus vooral in 

de bovenbouw, mijn groep is gemixt.” Tim vindt dat er in zijn groep een fijne sfeer hangt. Hij 

stimuleert veel wenselijk gedrag door het te benoemen en zelf het goede voorbeeld te geven. “Ik 

merk dat veel kinderen baat hebben bij de gemêleerdheid van de groep waardoor kinderen die het 

van huis uit niet zo hebben meegekregen om te delen, afspraakjes te maken of probleempjes samen 

op te lossen omhoog getrokken worden.”  

Voor Tim betekent passend onderwijs omstandigheden creëren waardoor kinderen met een 

specifieke onderwijsbehoefte, die vroeger daardoor niet aan het reguliere onderwijs deel konden 

nemen, dat in de toekomst wel kunnen. Dat dit niet voor elk kind haalbaar is heeft hij inmiddels ook 

ondervonden. Hij heeft een jongetje met ernstige leer- en gedragsproblemen die de hele klas 

verstoorde moeten laten gaan. Tim zet vooral in op het verbeteren van zijn gehele onderwijspraktijk, 
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daar wil hij het team graag in meenemen. “Het is een uitdaging voor mij om kennis over te dragen en 

mijn collega’s enthousiast te maken voor verandering.” Hij is als eerste van zijn school met het maken 

en uitvoeren van groepshandelingsplannen aan de slag gegaan. “Ik ben voortdurend bezig het 

onderwijs naar een hoger plan te tillen, te kijken of ik iets nieuws kan bieden of dingen moet 

herhalen. Dat geeft mij energie.” Door dagelijks kinderen te observeren en hun vorderingen te 

signaleren weet hij welke behoefte zijn kinderen hebben. Hij analyseert ook tweemaal per jaar de 

CITO toetsresultaten om gericht vragen te kunnen stellen aan het kind en op basis hiervan werkjes 

aan te bieden. “Met kinderen die de tafels al geautomatiseerd hebben ga ik verder met kwadraten en 

machtsverheffen. Een aantal, dat nog niet op AVI M3 zitten roep ik in kleine groepjes bij me om te 

lezen.”  

Tim geeft ook aan dat de verschillen tussen kinderen soms te groot zijn en dat hij meer 1 op 1 zou 

willen kunnen begeleiden dan hem nu lukt. Daarom ziet hij veel toekomst in meer gebruik maken van 

software die kinderen altijd die lesstof aanbiedt die past bij hun ontwikkeling. “Als elk kind een iPad 

zou hebben met dergelijke software, dan zou het minder afhankelijk zijn van mijn instructie en direct 

feedback krijgen vanuit het programma.” Tim zegt dat hij dan meer tijd zou hebben om kinderen te 

begeleiden met het werken met het materiaal. “Want;” zegt hij:“Het materiaal moet absoluut 

blijven.” 

 

 

 


