
Speciaal onderwijs in de schijnwerpers 
 

Nieuws?? 
 
Door Henk Keesenberg, senior beleidsmedewerker VOS/ABB 
Als we alle berichten in de media moeten geloven na de publicatie van het 
Onderwijsverslag 2005-2006, dan is er opeens iets nieuws ontdekt: het (voortgezet) 
speciaal onderwijs ((V)SO) in het algemeen en het cluster 4 voor kinderen met ernstige 
gedragsproblemen in het bijzonder deugen niet. Er is weinig zicht op het 
ontwikkelingsperspectief van leerlingen, er wordt amper kwaliteitsbeleid ontwikkeld en 
de ambulante begeleiding is onvoldoende. 
 
Al een aantal jaren is de Inspectie van het Onderwijs kritisch over de ontwikkelingen in het 
(V)SO. Zo schreef de inspectie in het Onderwijsverslag 2003-2004: ‘In het speciaal onderwijs 
is een inhaalslag noodzakelijk. Leerlingen krijgen op deze scholen niet het onderwijs dat ze 
hard nodig hebben.’ (p. 198.) De inspectie meldde in het verslag over 2004-2005: ‘Over het 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs heeft de inspectie in het Onderwijsverslag 2003-
2004 haar zorgen uitgesproken. Die boodschap heeft nog niet geleid tot ingrijpende 
kwaliteitsverbetering. De kwaliteit van het onderwijs op (V)SO-scholen blijft gemiddeld nog 
steeds zwak. Verheugend zijn de verbeteringen in het onderwijsleerproces. Teleurstellend 
daarentegen is dat kwaliteitszorg, de motor voor schoolverbetering, op tweederde van deze 
scholen nog niet sterk genoeg is.’ (p. 288) 
 
Bij dit soort passages verwacht je dat de bewindspersonen en het parlement zich ernstig 
beraden. Je verwacht dat men in gesprek gaat met het veld en samen met de scholen een 
serieus verbetertraject gaat starten. Ook al omdat met name cluster 4 een explosieve groei 
doormaakt: de laatste 2 jaar groeide het speciaal onderwijs in cluster 4 met een kleine 2000 
leerlingen en het voortgezet speciaal onderwijs met ongeveer hetzelfde aantal. Als het gaat 
om het begeleiden van leerlingen met een rugzak op reguliere scholen voor primair of 
voortgezet onderwijs nemen we de volgende ontwikkeling waar: 
 
               2000      2006 
Ambulante begeleiding basisonderwijs 457 7.268 
Ambulante begeleiding voortgezet onderwijs 562 6.133 
 
Dit betekent dat we wachtlijsten krijgen, thuiszitters en veel gemopper op reguliere scholen 
over het uitblijven of mondjesmaat aanwezig zijn van ondersteuning. 
 
Wie deze groeicijfers vertaalt in termen van vacatures en goede, ervaren en voor deze 
leerlingen specifiek opgeleide docenten, begint zich al achter de oren te krabben. Even grof 
berekend gaat het om circa 400 leraren in de scholen. Als we kijken naar de ambulante 
begeleiders (die dus ook nog competenties moeten hebben om collega’s in het reguliere 
onderwijs te kunnen ondersteunen!) gaat het om ongeveer 850 mensen. Bij dit soort getallen 
verwacht je dat men in gesprek gaat met het veld en samen met de scholen een serieus 
verbetertraject gaat starten. Helaas is er slechts zeer minimaal geïnvesteerd en ook nog eens 
amper resultaatgericht! 
 



Twee schaakborden. 
Als we deze reactie toespitsen op het onderwijs in cluster 4, zien we het beeld van een sector 
die in een zeer hoog tempo én het onderwijs moet aanpassen én een geheel nieuw schaakbord 
moet betreden, namelijk dat van de ambulante begeleiding. Stelt u zich eens voor: net de 
regels uitgelegd van het schaakspel en je moet meteen op 2 borden aan de slag en op het ene 
bord ook nog tegen Jan Timman. Naast u zit bovendien een strenge ‘schaakinspecteur’ die 
alles goed bijhoudt en verwacht dat u het net zo goed doet als een ervaren schaakprof! 
 
Al geruime tijd wordt er gesproken en op veel plekken in dit land invulling gegeven aan 
passend onderwijs. Het gaat dan vrijwel overal over meer onderwijs in de nabijheid van de 
thuissituatie, één loket voor scholen en ouders, samenwerking met jeugdzorg en gemeenten en 
over géén kind (meer) tussen wal en schip. VOS/ABB heeft samen met de andere organisaties 
voor bestuur en management, vakbonden, sectorraden en ouders al vele keren gepleit voor een 
resultaatgerichte injectie. Niet zomaar geld storten, maar investeren in het primaire proces, de 
cruciale driehoek kind-leraar-leerstof en goed contact met ouders. Het is immers duidelijk dat 
de – door niemand gewenste - groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs alleen maar kan 
worden opgelost door het regulier onderwijs, dat wil zeggen de docenten, te versterken. 
 
Passende oplossingen 
Als VOS/ABB pleiten we dan ook voor een aanpak waarin niet iemand zomaar achter 2 
schaakborden wordt gezet, maar een situatie waarin zowel het primair, voortgezet en 
(voortgezet) speciaal onderwijs –het liefst ook met het middelbaar beroepsonderwijs– 
gezamenlijk in een lokale en/of regionale situatie werken aan kwalitatief hoogstaand passend 
onderwijs. Dus a.u.b. geen nieuwe project-jes opstarten, niet investeren in die éne schaker, 
maar in een gezamenlijk traject, waarbij regulier en speciaal onderwijs samen aan goede 
onderwijstrajecten werken. Passend oplossingen voor ingewikkelde vragen van leraren en 
leerlingen, soms dicht bij huis, soms in een aparte setting, soms in een aparte school, maar 
altijd gericht op kwalificatie of een plek op de arbeidsmarkt. 
 
Zijn dit alleen maar abstracte plannetjes voor beter onderwijs? Nee, gaat u maar eens praten 
met mensen uit Zwolle, Eemland, Noord-Limburg, Tilburg, De Meierij en al die andere 
plekken waar men met veel energie werkt aan verbetering van het onderwijs. Plekken waar 
men niet de keeper, maar de spits wil zijn. Plekken waar men zich –gezamenlijk- enthousiast 
op alle schaakborden begeeft. Geef hun een stevige steun in de rug. Men wil graag nog meer 
scoren. Kom op bewindspersonen, kom op politiek, kom op besturen en teams: de handen uit 
de mouwen! 
 
Reacties en informatie: hkeesenberg@vosabb.nl, 06-22939665 
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