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Wat waren de doelen voor 
leerlingen? 
• Alle leerlingen met een extra onderwijsbehoefte zo 

passend mogelijk onderwijs bieden

• Minder leerlingen met een label

!! Let op: geen maatregelen of beleidsinstrumenten direct 
op leerlingen gericht, maar indirecte randvoorwaarden !!
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Wat waren de doelen voor 
ouders? 

• Het ontzorgen van ouders (door o.a. minder bureaucratie)

• Ouders hebben keuzevrijheid 

• Goede communicatie & informatie over aanbod
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Over zorgplicht 

• Zorgplicht ontzorgt niet elke ouder
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Over extra 
ondersteuningsbehoeften
• Het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in 

het regulier onderwijs is stabiel

• Het is onbekend of labeling is                                                      
afgenomen
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Afbeelding verkregen via:
https://educationandbehavior.com/how-do-labels-

affect-students/

https://educationandbehavior.com/how-do-labels-affect-students/


!! Poll !! 

Stelling: 
Er is meer maatwerk mogelijk 
bij de ondersteuning aan 
leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte
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Over tevredenheid van ouders 
en leerlingen
• Ouders gemiddeld tevreden, ongeveer een kwart 

ontevreden
• Informatie niet altijd goed toegankelijk

• Een deel van de ouders ervaart nog steeds bureaucratie

• Leerlingen zijn tevreden over de hulp die ze krijgen op 
school
• Problemen bespreken en extra aandacht                                                                 

krijgen draagt bij aan de tevredenheid
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Over de uitkomsten bij 
leerlingen
• Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte hebben: 

• minder hoge leerprestaties

• lager cognitief zelfvertrouwen 

• voelen zich minder prettig op school 

.......dan hun leeftijdsgenoten zonder extra 
ondersteuningsbehoefte

• Geen invloed van het aantal leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte op de prestaties van klasgenoten
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Reflecties 

• ‘Passend onderwijs’ wekt hoge verwachtingen.....deze 

komen niet altijd uit

• Of er meer hulp op maat wordt gegeven is onduidelijk

• Geen gerichte beleidsinstrumenten op leerlingniveau..... 

geen grote impact?

• Voor het terugdringen van labeling is méér nodig 
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Vragen achteraf? 
Mail naar: info@evaluatiepassendonderwijs.nl



!! Poll !! 

Stelling: 
De problematiek van leerlingen                                             
met extra ondersteuningsbehoefte                                         
in het regulier onderwijs is verzwaard                                        
in de afgelopen jaren
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