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Geachte leden van de Vaste Commissie, 

 

Leraren in het basisonderwijs ervaren een hoge werkdruk. Passend onderwijs wordt 

gezien als een werkdrukbepalend aspect. 1 Het is goed dat de staatssecretaris 

aandacht heeft voor de bureaucratie rondom passend onderwijs. Helaas ligt de 

focus tot nu toe alleen op de samenwerkingsverbanden en de bureaucratie rondom 

toelaatbaarheidsverklaring. Dit blijkt ook weer uit de nieuwste 

voortgangsrapportage. De bureaucratie in de scholen en klassen blijft buiten 

beschouwing.  

 

In deze brief laten wij leraren en intern begeleiders zelf vertellen waarom de 

bureaucratische lasten hoog zijn. Tot slot doen wij drie aanbevelingen waarvan wij 

hopen dat u ze bespreekt in het overleg over passend onderwijs op 29 juni.  

 

Hoezo meer bureaucratie?  

Er zijn meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs, het verwijzen naar het 

speciaal onderwijs is een enorme klus en er is veel onduidelijkheid rondom extra 

ondersteuning.  

 

1. Meer zorgleerlingen 

Het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs is afgenomen. Dit lijkt positief, 

maar heeft ook een keerzijde. In het regulier onderwijs neemt het aantal 

zorgleerlingen toe. Dit is niet altijd zichtbaar omdat het samenwerkingsverband het 

niveau van ondersteuning zelf bepaalt. Meer zorgleerlingen in het regulier 

onderwijs, gaat ten koste van de andere leerlingen. Groepen worden niet kleiner en 

de ondersteuning in de klas is niet toegenomen. 

                                           
1 DUO (2016). Rapportage. Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs.  

“Omdat het niveau van basisondersteuning bij ons hoog is, kunnen we voor veel leerlingen geen extra 

ondersteuning krijgen. Terwijl dit wel degelijk zorgleerlingen zijn.” (leerkracht basisonderwijs) 

“Ik werk in een achterstandswijk en ook daar zijn de groepen groot. In deze groepen moeten drie 
niveaus bediend kunnen worden. Naast deze niveaus zijn er ook kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief, een eigen leerlijn en leerlingen die instromen vanuit andere landen. En 

daarnaast zijn er ook kinderen met gedragsproblematiek, multi problematiek en een zorgelijke 
thuissituatie. (leerkracht basisonderwijs) 
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2. Verwijzen naar het speciaal onderwijs enorme klus 

Doordat het speciaal onderwijs duurder is, wordt vaker verwezen naar het regulier 

onderwijs. Veel te vaak blijkt het geld het uitgangspunt en niet de leerling. Als 

leerkracht en intern begeleider denken dat een leerling beter tot zijn recht komt in 

het speciaal onderwijs, moet er een bureaucratisch traject worden gestart. Ondanks 

alle inspanningen wordt er in veel gevallen dan nog niet verwezen.  

Dit gaat ten koste van alle leerlingen. 

 

3. Extra ondersteuning? Hoe dan?   

Voor veel leraren is het nog steeds onduidelijk hoe en op basis van welke criteria ze 

extra ondersteuning kunnen aanvragen. Daarbij gaat het aanvragen van 

zogenaamde arrangementen gepaard met veel bureaucratie. Leraren, maar ook 

intern begeleiders, moeten enorm hun best doen om een beetje geld los te 

peuteren bij het schoolbestuur of het samenwerkingsverband.  

“Als ik kijk naar de scores van de Citotoets, kan ik maar één conclusie trekken: de zorgleerlingen hebben 
zoveel tijd en aandacht opgeslokt dat de kinderen die het beste hoorden te scoren, lager zijn 
uitgekomen.” (leerkracht basisonderwijs)  

“Als ik, na een traject van plannen en extra begeleiding, adviseer dat een leerling beter uit is op het 
s(b)o, wordt er eerst ambulante begeleiding ingezet. Deze begeleiding moet dan bewijzen dat de 
desbetreffende leerling echt beter uit is op een andere vorm van onderwijs. Vaak wordt er na dit traject 

gezegd dat met een eigen leerlijn de desbetreffende leerling wel kan blijven, terwijl dit niet past. (intern 
begeleider, basisonderwijs).  

“Voor elke verwijzing naar een andere vorm van onderwijs moeten meerdere plannen, die voldoen aan 
vele eisen, aangeleverd worden. Daarnaast moet er een dossier zijn opgebouwd en moeten vaak vele 
vragenformulieren worden ingevuld. (intern begeleider, basisonderwijs).  

“Voor er gesprekken kunnen plaatsvinden, zijn er meerdere gesprekken nodig met het 
samenwerkingsverband. In deze gesprekken moet ik zeer vasthoudend en doortastend zijn en meerdere 
bewijsdocumenten kunnen overleggen, wil ik een leerling überhaupt tot een verwijzing kunnen krijgen. 
Het draait vaak om geld en daarbij staat niet het belang van een kind voorop. (intern begeleider, 
basisonderwijs).  

“Wat een papierwinkel om een arrangement aan te vragen of te verlengen. Er is veel onduidelijkheid of 
zorg thuishoort bij de gemeente of bij het samenwerkingsverband.” (leerkracht basisonderwijs).   

“De bureaucratie is belachelijk. Mensen die nog nooit een voet in mijn klas hebben gezet beslissen over 
het lot van mijn leerlingen. Ik moet arrangementen schrijven en het CVO bepaalt dan of ze het wel of 
niet een intensief arrangement mogen houden. Ik denk dat een leerkracht heel goed zelf in staat is om 

te bepalen of een kind op de goede plek zit en niet een paar mensen die een papieren dossier bekijken.  
(leerkracht speciaal basisonderwijs).   

“Ondersteuning kan alleen aangevraagd worden met veel administratieve rompslomp. Verantwoording 

afleggen lijkt belangrijker dan goed onderwijs geven. (leerkracht basisonderwijs).    
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Wat is nodig?  

 

1. Duidelijkheid over administratie: wat moet wel en wat niet? 

De staatssecretaris heeft toegezegd hier duidelijkheid over te geven.2 Deze 

duidelijkheid is er nog steeds niet. Daarbij bedenken samenwerkingsverbanden en 

schoolbesturen aanvullende administratieve plichten. Dit moet stoppen. Laat de 

Onderwijsinspectie het minimale voorschrijven en vraag samenwerkingsverbanden 

en schoolbesturen dit over te nemen.  

 

2. Kleinere klassen 

Doordat het aantal zorgleerlingen in het regulier onderwijs toeneemt wordt passend 

onderwijs geven steeds lastiger. De klassen moeten kleiner en passen bij de  

leerlingenpopulatie. Er moet meer geld besteed worden aan het kleiner maken van 

klassen.  

 

3. Hulp bij administratieve taken 

Te veel tijd van de leerkracht wordt opgeslokt aan administratieve rompslomp. Ook 

de intern begeleider komt nauwelijks toe aan het begeleiden en coachen van 

leerkracht en leerling. Dit moet anders. Er moet hulp komen bij het uitvoeren van 

administratieve taken. Elke school moet de mogelijkheid krijgen om voor 

leerkrachten en intern begeleider administratieve ondersteuning aan te stellen. Dit 

mag niet ten koste gaan van het huidige budget van de school.  

 

4. Eén landelijk niveau van basisondersteuning 

Om meer zicht te krijgen op de extra ondersteuningsbehoefte, op de budgetten en 

de besteding hiervan moet er één landelijk niveau van basisondersteuning komen. 

Dan is duidelijk welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en welke niet. 

Ook is dan veel beter te bepalen waar extra leraren, onderwijsassistenten of intern 

begeleiders nodig zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

José Muijres 

Dagelijks bestuurder primair onderwijs  

 

 

 

 

                                           
2 Kamerbrief over aanpak regeldruk en administratieve lasten. 29 januari 2016.  


