1

3
3

4

•
•
•

•
•

•
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•
•
•

Basisschoolkind
(4 tot 12 jaar)

Middelbare school
kind
(12 t/m 18 jaar)

Kind op speciaal
onderwijs

•
•
•
•
•
•

•
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Kennis over passend onderwijs

21%

51%

Weet hier alles
Weet voldoende
vanaf
over passend
onderwijs

28%
Weet weinig
hierover

19%

66%

Weet hier alles
Weet voldoende
vanaf
over passend
onderwijs

15%
Weet weinig
hierover

Van de totale groep ouders geeft 20% aan hier alles vanaf te weten, 58%
voldoende en 23% weinig.
V: Deze vragenlijst gaat over passend onderwijs en over extra ondersteuning die op school wordt geboden. Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd en wordt in 2020 geëvalueerd. Hoe zou je je kennis over passend onderwijs willen omschrijven?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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• “Bij passend onderwijs is het streven zoveel mogelijk
kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs
te bieden waarbij rekening wordt gehouden met genoeg
uitdaging, maar ook met bijvoorbeeld beperkingen. Het
streven is om kinderen als het kan naar regulier onderwijs
te laten gaan.”

• “Begeleiding van de leerlingen naast de gebruikelijke
reguliere uitleg. Dat kan voor leerlingen zijn die of meer
interesse hebben (hoger niveau) evenals meer uitleg
behoeven, daarbij te weten dat sommige kinderen een
andere manier van interpretatie en/of
inlevingsvermogen hebben.”

• “Dat binnen één school onderwijs wordt gegeven aan alle
niveaus van (zeer) laag tot (zeer) hoog. Zodat er zo min
mogelijk leerlingen uitstromen naar bijzonder onderwijs.”

• “Dat de school een passende plek biedt voor bijna alle
kinderen.”

• “Dat er voor elk kind een mogelijkheid geboden moet
worden om zijn kwaliteiten te kunnen ontwikkelen
binnen het onderwijs.”

• “Dat kinderen die passende begeleiding nodig hebben
dat op een reguliere school kunnen krijgen en niet naar
een speciale school moeten.”

• “Alle kinderen zo lang mogelijk op regulier onderwijs
houden, eventueel met aanpassingen.”
• “Ieder kind heeft recht op onderwijs en dus ook op
passend onderwijs. Wanneer er een diagnose is gesteld
moeten de school en de maatschappelijke organisaties
samenwerken om het onderwijs voor dit kind zo
passend mogelijk te maken, zodat het mee kan komen
met de klasgenoten. Denk daarbij aan een gebarentolk
in de klas, remedial teaching, begeleiding bij ADHD/ADD
enz.”
• “Onderwijs dat passend is voor elk kind en aansluit en
ondersteuning geeft indien nodig.”

• “Dat school waar nodig maatwerk biedt voor een kind.”

• “Dat kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs
gingen, nu zo veel mogelijk binnen het reguliere
onderwijs, onderwijs op maat geboden krijgen.”

• “Elk kind heeft recht op onderwijs dat past bij zijn/haar
situatie.”

• “Onderwijs op maat voor ieder kind op zijn/haar niveau.”

• “Alle kinderen een passende plek.”

V: Kun je in je eigen woorden kort opschrijven wat passend onderwijs volgens jou inhoudt?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)

• “Passende begeleiding aan kinderen met extra
aandacht, binnen de huidige setting.”
• “Kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben
zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs bieden.”
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Hoe vinden ouders dat passend onderwijs in de praktijk wordt uitgevoerd door scholen?

60%

14%
Totaal

2%

12%

20%

37%

15%
3%

22%

38%

19%

7%

66%

11%

Zeer positief

5%

57%

13%

1% 10%

23%

19%
Positief

36%
Neutraal

Negatief

30%
Zeer negatief

4%

Weet ik niet / geen mening

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan is 29% (zeer) positief over hoe passend
onderwijs en extra ondersteuning in de praktijk worden uitgevoerd en 71% (zeer) negatief.
Let op! Indicatief (n=21)
V: Wat is je mening over hoe passend onderwijs en extra ondersteuning in de praktijk wordt uitgevoerd door scholen?
V: Kun je dit toelichten?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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Ervaring met passend onderwijs

Totaal
Ik ben ouder/verzorger van een kind dat extra ondersteuning nodig
heeft of naar het speciaal onderwijs gaat
In mijn directe omgeving hoor ik ervaringen van andere ouders met
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
Ik ben behalve ouder ook werkzaam in het onderwijs en heb op die
manier te maken met passend onderwijs

41%
10%

20%

32%
12%

23%

Ik heb geen persoonlijke ervaringen met passend onderwijs maar
heb er wel over gehoord, bijvoorbeeld in de media of via

14%

18%

Anders, namelijk ...

15%

16%

52%
8%

17%
9%
14%

Noot: dit geldt voor de respondenten die dit onderzoek hebben ingevuld (Landelijk Ouderpanel) en zegt niks over de totale populatie ouders in Nederland.
V: Op welke manier ben je zelf in aanraking gekomen met passend onderwijs?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben:
Hoe lang al extra ondersteuning?

Soort onderwijs

42%

Basisonderwijs

22%

Speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs
VMBO-praktijkgericht onderwijs (basis beroeps / basis kader)

4%

VMBO-theoretisch onderwijs (gemengde leerweg of TL/mavo)

4%

Sinds kort (0-3 maanden)
3-6 maanden
6-12 maanden

Havo

7%

VWO of gymnasium

5%
1%

Langer dan 2 jaar

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

1%

Mijn kind krijgt nu geen extra ondersteuning,
maar heeft er eerder wel gebruik van gemaakt

Anders, namelijk ...

3%
11%

5%
7%
15%

1-2 jaar

Brede klas / gemengde (brug)klas

Mijn kind gaat niet naar school

10%

Weet ik niet

45%
15%

4%

Reden(en) voor extra ondersteuning/speciaal onderwijs
•
•
•
•

ADHD
Dyslexie
Autisme
Hoogbegaafd

•
•
•
•

PDD-NOS
ADD
Slechthorend
Gedragsproblemen

Noot: dit geldt voor de respondenten die dit onderzoek hebben ingevuld (Landelijk Ouderpanel) en zegt niks over de
totale populatie ouders in Nederland.

V: Je hebt één of meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Neem voor beantwoording van de volgende vragen één kind (steeds hetzelfde) als voorbeeld. Wat voor soort onderwijs volgt je kind?
V: Er volgen nu wat vragen over je eigen ervaringen met passend onderwijs voor jouw kind. Hoe lang krijgt je kind al extra ondersteuning?
V: Wat is de reden dat je kind extra ondersteuning nodig heeft of naar het speciaal onderwijs gaat?
(V1: Ouders met kinderen die extra ondersteuning krijgen/naar speciaal onderwijs gaan: n=367, V2 en V3: Ouders met kinderen met extra ondersteuning/speciaal onderwijs die naar school gaan: n=356)
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Wat is de reden dat je kind niet naar school gaat?

• “Omdat de SBO hem niet aan kan, hem nooit passend
onderwijs aangeboden heeft en nu op de wachtlijst
staat voor een SO. Het word waarschijnlijk pas
september 2020 voordat hij naar school kan.”
• “Mijn kind heeft moeite met leren maar verder geen
gedragsproblemen. Tegen onze wil is ze onder druk
van het regulier basisonderwijs naar het SBO gegaan.
Op het SBO zitten voor het overgrote deel kinderen
met gedragsstoornissen waardoor mijn kind zich door
ongewenst gedrag (haar keel is dichtgeknepen,
seksueel geïntimideerd etc.) zich terecht zeer onveilig
voelt op het SBO. Wij zouden haar graag terug zien
gaan naar haar oude school maar dit word geblokt
door haar verwijzing naar het SBO.”
• “Uitgevallen op 6 jarige leeftijd als gevolg van het niet
(tijdig) bieden van passend onderwijs. Niet erkennen
ondersteuningsbehoefte.”

V: Wat is de reden dag je kind niet naar school gaat? Wat moet er gebeuren zodat je kind wel weer naar school kan?
(Ouders waarvan de kinderen niet naar school gaan: n=8)

Wat moet er gebeuren zodat je kind wel naar school
kan?
• “Dat er of onderwijs komt voor kinderen met alleen
leerproblemen of dat het regulier meer middelen
krijgt om deze doelgroep te helpen.”
• “Scholen moeten minder denken in problemen (wordt
meestal bij het kind neergelegd, -onterechte- labels)
en meer denken in mogelijkheden. Wat kunnen wij als
school wel doen om tegemoet te komen?”
• “Leerplicht en onderwijsinspectie zouden meer
moeten controleren op inspanning die scholen doen
om kind binnen te kunnen houden. Er zouden meer
ondersteuningsmogelijkheden in regulier onderwijs
moeten zijn. Kleinere klassen van max. 20 leerlingen.
Leerkrachten zouden meer geschoold moeten zijn op
diversiteit in problematiek. Er zouden scholen moeten
zijn voor normaal intelligente kinderen die evengoed
kleine groepen en intensieve begeleiding nodig
hebben.”
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Stellingen over de ondersteuning vanuit school

Totaal
36%
Ben je in het algemeen tevreden over de extra
ondersteuning die je kind krijgt op school?

40%

42%

14% 22% 21% 23% 19%

37%

19% 21% 23%

23% 14%

33%

49%

10% 23% 19% 24%

25%

50% (zeer) tevreden
Let op! Indicatief (n=21)

Zeer tevreden

39%
Hoe intensief zou je de ondersteuning voor jouw kind
9% 30%
vanuit school omschrijven?

Tevreden

56%
32%

Neutraal

37%

24%5%20% 9% 28%

Ontevreden

Zeer ontevreden

58%
36%

21%6%

57%

38%
9% 29%

30%

27%5%

65% (zeer) intensief
Let op! Indicatief (n=21)

Zeer intensief

Intensief

Weinig intensief

Helemaal niet intensief

V: Ben je in het algemeen tevreden over de extra ondersteuning die je kind krijgt op school?
V: Hoe intensief zou je de ondersteuning voor jouw kind vanuit school omschrijven?
(Ouders met kinderen die extra ondersteuning krijgen/naar speciaal onderwijs gaan: n=367, basisschool: n=164, middelbare school:n=106, speciaal onderwijs: n=14)

Kan ik niet beoordelen

Hoe intensiever de ondersteuning
vanuit de school, hoe meer tevreden
ouders zijn over de extra ondersteuning.
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Wat gaat er goed bij de extra ondersteuning van jouw kind vanuit school?

• “Hij voelt zich begrepen.”
• “De juf en extra juf houden hem goed in de gaten,
geven hem extra werkjes en dagen hem extra uit om
zijn hersenen echt te gebruiken.”
• “Extra aandacht en extra middelen.”
• “Huidige docent benadert haar op positieve manier.”
• “Kleine klas, dus mijn dochter wordt gezien door de
juf.”

• “Met rekenen en lezen gaat hij naar een groep die
verder is met deze taken, zodat hij hierin ook door
kan en niet stil blijft staan.”
• “Mijn zoon wordt begrepen en krijgt daar door
vertrouwen in zijn eigen kunnen. Hij gaat met plezier
naar school en kan zichzelf zijn.”

• “Ze proberen hem echt te zien, te doorgronden waar
zijn behoeftes liggen. Wij als ouders zijn echt
partners in deze zoektocht.”

• “Hij wordt gezien en begrepen.”

• “Men heeft de tijd en middelen om dit te realiseren.”
• “Communicatie met verschillende partijen.
Welwillend om rond de tafel te zitten en open
gesprekken te voeren. Bereid zijn om ver te gaan als
het in het belang is van het kind.”

• “Grote creativiteit, goede samenwerking met thuis
en hulpverlening. Echt maatwerk.”

• “Aangepast programma en toetsing.”

• “Mijn kind krijgt andere materialen aangeboden.”

• “Veel persoonlijke aandacht.”

• “Kleine klassen en gemotiveerde docenten met
kennis van zaken. Ook alle technische snufjes zijn
voorhanden.”

• “Veel taal aanbod, extra logopedie, kleinere klassen,
extra handen.”

• “Er wordt goed gekeken naar wat zij nodig heeft en
daarop ingezet. Zo veel mogelijk gewoon en zo min
mogelijk specifiek. Ook wordt er goed gekeken naar
welke hulp ook voor haar nuttig kan zijn.”

V: Wat gaat er goed bij de extra ondersteuning van jouw kind vanuit school?
(Ouders met kinderen die extra ondersteuning krijgen/naar speciaal onderwijs gaan: n=367, basisschool: n=164, middelbare school:n=106, speciaal onderwijs: n=14)

• “De fijne leerkracht die meedenkt en mijn kind ziet
en begrijpt.”
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Wat gaat er niet goed bij de extra ondersteuning van jouw kind vanuit school?

• “Alles.. Stukje communicatie naar ouders toe.
Complete onwetendheid over diverse vormen van
concentratie problemen, geen ervaring met angst
klachten en onzekerheid.”

• “Communicatie naar ouders.”
• “De overdracht tussen de leerkrachten na ieder
schooljaar.”

• “De groep is te groot waardoor het voor de
leerkracht erg lastig is.”

• “De school heeft een lerarentekort waardoor de
echte ondersteuning wegblijft.”

• “Er wordt geen passend onderwijs gegeven, er is
geen besef van wat dat inhoudt, externe expertise
wordt consequent geweigerd en bij aanpassingen
wordt de praktische/uitvoerende en deels de
financiële kant bij de ouders gelegd.”

• “Er wordt te weinig gezien wat het kind echt nodig
heeft. Er is te weinig aandacht voor de uitdaging
waar hij voor staat. Er wordt naar de verkeerde
aspecten gekeken, waardoor hij op de verkeerde
dingen wordt aangesproken.”

• “Er wordt zo veel gedaan dat hij bijna geen reguliere
lessen heeft en dus altijd een uitzondering is. Hij wil
zo graag ‘normaal’ zijn.”

• “Het is jammer dat ze door de extra ondersteuning
toch anders behandeld wordt, waardoor zij het
gevoel krijgt dat ze een speciaal geval is. Onderwijs
met meerdere lotgenoten is gewoon veel beter voor
het zelfvertrouwen van de kinderen.”

• “Ik moet als ouder alles regelen.”
• “Weinig aandacht voor het individu. Alles gericht op
structuur en orde.”

• “Weinig begrip voor individuele voortgang. Gedrag
vanuit begeleiders alsof ze het altijd beter weten.
Niet openstaan voor andere denkwijze.”
• “Te weinig kennis, expertise, middelen en
mogelijkheden om ondersteuning te bieden.”
• “Er is te weinig aandacht voor sociaal emotionele
ontwikkeling, terwijl daar de meeste problemen
zitten.”

• “Te weinig kennis en begeleiding.”

V: Wat gaat er niet goed bij de extra ondersteuning van jouw kind vanuit school?
(Ouders met kinderen die extra ondersteuning krijgen/naar speciaal onderwijs gaan: n=367, basisschool: n=164, middelbare school:n=106, speciaal onderwijs: n=14)
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Ervaringen met zorgplicht bij passend onderwijs

Kennis over zorgplicht bij passend onderwijs?

Totaal

Totaal

29%

24%

33%

Ja

Nee

10%

67%

71%
Ja

Nee

10%

76%
Ja

Nee

9%

18%

51%

21%

46%

15%

(zeer) positief

23%

23%

57%
neutraal

(zeer) negatief

20%
weet ik niet / geen mening

V: Weet je wat de zorgplicht bij passend onderwijs inhoudt? (Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
V: Wat zijn je ervaringen met hoe de zorgplicht door scholen in de praktijk wordt uitgevoerd? (Ouders met kinderen die extra ondersteuning/naar speciaal onderwijs gaan: n=217, basisschool: n=90, middelbare school: n=106,
speciaal onderwijs: n=14)
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Kennis over het ontwikkelingsperspectief (OP) voor
passend onderwijs?

Een ontwikkelingsperspectief opgesteld?

Totaal

Totaal

50%

Ja
47%

53%

Ja

Nee

44%

36%

Nee

56%

64%

Ja

Nee

Ja

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs
gaan weet 95% wat een OP voor passend onderwijs is.
Let op! Indicatief (n=21)

Nee

Nog niet, maar dat komt wel
Weet ik niet

26%
7%
17%

38%

56%

27%
11%
24%

28%
4%
12%

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan
geeft 90% aan dat er een ontwikkelingsperspectief is opgesteld.
Let op! Indicatief (n=21)

V: Weet je wat het ontwikkelingsperspectief (OP) voor passend onderwijs is? (Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
V: Is er voor je kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld? (Ouders met kinderen die extra ondersteuning/naar speciaal onderwijs gaan: n=217, basisschool: n=90, middelbare school: n=106, speciaal onderwijs: n=14)
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Betrokken geweest bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief?

Totaal
Er is naar onze mening gevraagd, maar er is niet overlegd met ons
Er is overleg met mij/ons geweest over het ontwikkelingsperspectief

6%

7%

12%

11%

Er is overleg met mij/ons geweest over het ontwikkelingsperspectief en we
hebben instemming gegeven (handtekening gezet)

22%

We zijn niet of nauwelijks betrokken geweest

25%

Anders, namelijk ...

5%
14%

18%

35%

28%
37%

23%
23%
35%

48% van de ouders van kinderen op het speciaal onderwijs geeft aan dat er overleg is
geweest én dat zij instemming hebben gegeven voor het ontwikkelingsperspectief
Let op! Indicatief (n=21)
V: Ben je als ouder betrokken geweest bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief?
(Ouders met kinderen die extra ondersteuning/naar speciaal onderwijs gaan & : n=217, basisschool: n=90, middelbare school: n=106, speciaal onderwijs: n=14)
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Kennis over schoolondersteuningsprofiel?

Kennis over wat er in het schoolondersteuningsprofiel staat?

Totaal

Totaal

46%

54%

Ja

Nee

29%

32%

39%

36%

49%

51%

61%

Ja

Nee

Ja

Nee

68%

64%

71%
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan
weet 48% wat een schoolondersteuningsprofiel is.
Let op! Indicatief (n=21)
V: Weet je wat een schoolondersteuningsprofiel is?
V: Weet je wat er staat in het schoolondersteuningsprofiel van de school van jouw kind?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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Kennis over samenwerkingsverband passend onderwijs?

Kennis over bij welk samenwerkingsverband de school aangesloten is?

Totaal

Totaal
20%

15%

24%

48%
76%

80%
Ja

Nee

Ja

Nee

52%

46%

54%

43%
57%

85%
Ja

Nee

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan weet
95% wat een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is.
Let op! Indicatief (n=21)
V: Weet je wat een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is?
V: Weet je bij welk samenwerkingsverband de school van jouw kind aangesloten is?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan weet 95%
bij welk samenwerkingsverband de school van hun kind aangesloten is.
Let op! Indicatief (n=21)
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Kennis over ondersteuningsplan voor passend onderwijs?

Kennis over wat er in het ondersteuningsplan staat?

Totaal

Totaal
15%

13%

19%

36%

42%

47%

53%

58%

64%
85%

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

81%

88%
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Van de ouders van kinderen die naar speciaal onderwijs
gaan weet 33% wat er in het ondersteuningsplan staat.
V: Weet je wat een ondersteuningsplan voor passend onderwijs is?
V: Weet je wat er staat in het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband van jouw regio iedere 4 jaar maakt?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)

Let op! Indicatief (n=21)
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•
•
•
•

de deskundigheid van de leraren en zorgmedewerkers op school (44% vs. 36%)
de rechten die ouders en kind hebben in het onderwijs (29% vs. 14%)
de zorgplicht van een school (20% vs. 10%)
de wijze waarop er met klachten van ouders wordt omgegaan (12% vs. 7%)

Wat heeft de meeste verbetering nodig?
De deskundigheid van de leraren en zorgmedewerkers op school
De manier waarop zorg op school is georganiseerd
De rol van de leerkracht bij de begeleiding van leerlingen
De betrokkenheid van ouders bij de extra ondersteuning aan hun kind
De rechten die ouders en kind hebben in het onderwijs
De informatie die ouders van school krijgen
De manier waarop er wordt omgegaan met leerlingen die niet naar school gaan
Het functioneren van het samenwerkingsverband
De zorgplicht van een school
De wijze waarop er met klachten van ouders wordt omgegaan
De kwaliteit van het speciaal onderwijs
De inspraak van ouders (medezeggenschap)
Het toezicht door de onderwijsinspectie
Geen van bovenstaande / weet ik niet
De rol van het schoolbestuur
De fysieke toegankelijkheid van een school
Anders, namelijk ...
V: Welke van onderstaande onderwerpen hebben volgens jou de meeste verbetering nodig? (maximaal 3 kiezen)
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)

•
•

de kwaliteit van het speciaal onderwijs (11% vs. 7%)
de manier waarop wordt omgegaan met leerlingen die niet naar school gaan
(20% vs. 15%)

Totaal
40%
26%
22%
21%
20%
19%
17%
15%
14%
9%
8%
8%
8%
6%
4%
2%
21%

37%
27%
21%
22%
16%
23%
14%
13%
11%
8%
9%
8%
7%
8%
4%
2%
21%

44%
25%
24%
20%
27%
13%
21%
17%
17%
11%
7%
9%
9%
3%
5%
2%
21%
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Wat voor advies wil je geven aan de school van jouw kind over passend onderwijs?

• “Neem initiatief, luister naar ouders en zorgverleners,
verlies thuiszitters niet uit het oog, denk buiten
kaders, school leerkrachten, steun leerkrachten, kijk
naar het hele kind, verschuil je niet achter
handelingsverlegenheid.”

• “Dat klassenassistentes inzetten of een Intern
Begeleiders Team vergroten zeer de moeite waard
is!”

• “Neem de tijd en spar veel meer samen met de
ouders om het tot een succes te krijgen. Samen een
plan opstellen is écht zinvol!”

• “Denk in de eerste plaats aan de
ondersteuningsbehoefte van het kind. Als je als
school daar niet aan kunt voldoen zorg dan dat je
externe mensen hulp durft te vragen en wees niet
bang om kinderen als het nodig is wel door te
verwijzen naar speciaal onderwijs.”

• “Signaleer op tijd en schakel op tijd hulp in.”
• “Zorg voor transparante communicatie richting
ouders.”
• “Meer specialisten die op de school zelf met de
kinderen werken.”

• “Geef ouders meer inzicht in het proces en welke
samenwerkingsverbanden er zijn binnen de regio.”
• “Meer oog voor internaliserende kinderen.”

• “Korte lijnen houden en op tijd zorg inplannen.”
• “Meer kijken naar wat het kind nodig heeft en
minder naar of ze in de juiste vakjes past.”
• “Maak gebruik van experts, desnoods van buitenaf.”

• “Luister echt, laat het kind zelf meedenken over
oplossingen/aanpassingen. Durf maatwerk toe te
passen. Kom niet met standaard oplossingen.”
• “Meer openheid naar ouders toe.”

• “Kleinere groepen en meer goede begeleiding.”

V: Wat voor advies wil je geven aan de school van jouw kind(eren) over passend onderwijs?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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Wat voor advies wil je geven aan de overheid over passend onderwijs?

• “Besteed hier tijd, geld en aandacht aan! Dat zal zich in
de toekomst op zeker terugbetalen.”
• “Dat er voor goed passend onderwijs meer personeel
nodig is dan alleen de leerkracht. En dat er door het
passend onderwijs nóg meer druk op de leerkracht
komt te staan, dus dit niet geheel positief is t.a.v. het
lerarentekort.”
• “Afschaffen, want het werkt niet. Voor leerlingen niet
en ook voor leerkrachten niet.”
• “Geef scholen meer geld voor expertise en extra
handen in de klas.”
• “Het bieden van passend onderwijs aan kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben, moet niet ten
koste gaan van de kinderen die het "normale"
onderwijs kunnen en willen volgen.”

• “Zorg ervoor dat er voldoende ondersteuning is.”
• “Passend onderwijs kan niet binnen het huidige
systeem. De werkdruk ligt veel en veel te hoog.
Leraren kunnen dit gewoonweg niet aan ondanks dat
ze wel willen.”
• “Meer geld! Ander systeem! Er ligt echt veel te veel
bij ondeskundige mensen. Kleinere klassen.”
• “Luister eens echt naar de leraren, ga echt in gesprek
en verwacht niet dat het onderwijs een bedrijf is. Dat
is het namelijk echt niet. Zet eens iemand aan de
leiding die recent nog in het onderwijs heeft
gezeten.”
• “Duidelijkere informatie aan ouders verstrekken.”
• “Maak geld vrij om expertise op te bouwen bij alle
scholen en de ouders over mogelijke oplossingen.”

• “Denk niet aan geld, maar aan het welzijn van de
kinderen. Ieder kind heeft recht op passend
onderwijs. Laat ze niet verzuipen op regulier. Dan is
het kind al beschadigd. Luister naar ouders, zij weten
wat het beste is voor hun kind, samen met de
leerkrachten. Neem de ouders serieus.”
• “Leid toekomstige leerkrachten breder op, laat ze
stage lopen op een kinderdienstencentrum, speciaal
onderwijs.”
• “Transparantie. Voor veel ouders is de materie te
moeilijk en te veel. Het is niet duidelijk welke rechten
je hebt als ouder en als kind.”
• “Het roer moet nu om. Investeer in speciaal
onderwijs, breid het uit en zorg voor bredere
mogelijkheden. We moeten af van het hokjes
denken, anders vallen kinderen die niet in 1 hokje te
plaatsen zijn buiten de boot.”

• “Kleinere klassen en meer speciaal onderwijs plekken.”
V: Wat voor advies wil je geven aan de overheid over passend onderwijs?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)
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Verbeterpunten passend onderwijs
% (zeer) eens
Iedere gemeente/elk samenwerkingsverband moet een steunpunt hebben waar ouders
terecht kunnen voor informatie en advies over passend onderwijs
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81%

83%

95%

91%

Scholen moeten minimaal voldoen aan een landelijk niveau voor de basisondersteuning

82%

Geld voor extra ondersteuning zou direct gekoppeld moeten worden aan het kind dat
het nodig heeft, en niet verdeeld over de scholen

77%

11% 9% 4%

76%

78%

90%

Ouders moeten meer kunnen meebeslissen over de extra ondersteuning en het
onderwijs voor hun kind

77%

12% 9% 3

74%

81% !

95%

De onderwijsinspectie zou beter moeten controleren dat er voldoende aanbod voor
extra ondersteuning is binnen elk samenwerkingsverband
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73%
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35% !

27%

38%
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27%
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33%

4

19%

29% !

33%

72%

Leraren moeten beter worden opgeleid en meer kennis krijgen over passend onderwijs

65%

Ouders kunnen niet verplicht worden om hun kind naar een bepaalde school te sturen
De mening van de leerling moet altijd gevraagd worden bij het bepalen van extra
ondersteuning door school

60%

Het is nu vaak lastig om (medische) zorg op school te organiseren. De scheiding tussen
onderwijs en zorg moet daarom verdwijnen

46%

In ieder samenwerkingsverband moet iemand worden aangesteld die bepaalt naar
welke school een kind moet gaan als daar verschil van mening over is

32%

De leerplicht die dwingt dat leerlingen naar school moeten, is niet meer van deze tijd

31%

Het onderscheid tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs moet verdwijnen
zodat alle kinderen naar een school in de buurt gaan
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neutraal
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28%
37%
53%
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weet ik niet

V: Hieronder staan een aantal mogelijke verbeterpunten over passend onderwijs. Wil je aangeven in hoeverre je het eens bent met de stellingen?
(Basis: n=890, Basisschool: n=520, Voortgezet onderwijs: n=349, Speciaal onderwijs n=21)

Let op! Indicatief (n=21)

!

= significant verschil
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V: Hieronder staan een aantal mogelijke verbeterpunten over passend onderwijs. Wil je aangeven in hoeverre je het eens bent met de stellingen?
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V: Hieronder staan een aantal mogelijke verbeterpunten over passend onderwijs. Wil je aangeven in hoeverre je het eens bent met de stellingen?
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Geslacht

Opleiding

1%

7%

23%

76%
93%
Man

Culturele
achtergrond

3%

Vrouw

Laag - Midden

Onderwijs kind

5%

Hoog

Wil ik niet zeggen

2%

39%
58%
92%
Nederlands

Niet Nederlands

Wil ik niet zeggen / onbekend

Basisschool

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs
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