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Tabel 1: Heeft u voldoende kennis/ervaring om de lessen goed in te richten voor deze leerlingen?
PO
2016
Ja, ik heb daar geen moeite mee
Ja, meestal gaat het goed, maar in sommige gevallen
vind ik het wel moeilijk
Nee, ik heb daarmee veel moeite

Wet Passend Onderwijs
De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014
ingegaan. Scholen hebben volgens de wet zorgplicht om
elk kind een goede onderwijsplek te bieden: bij voorkeur
in het regulier onderwijs. Met de invoering van deze wet
werd er een verschuiving verwacht van de leerling
populatie. Aanvankelijk bleven er meer leerlingen in het
regulier onderwijs, maar sinds 2016 neemt het aantal
leerlingen in het s(b)o toch weer toe.
Consequenties voor het onderwijs
Eigen keuzes, gemaakt door schoolbesturen en door
diverse samenwerkingsverbanden tussen reguliere en SO
scholen met betrekking tot de uitvoering de Wet Passend
Onderwijs zorgen voor veel variatie in de uitvoering van
het passend onderwijs. De meeste scholen vinden dat ze
goed slagen in de uitvoering, terwijl de flexibiliteit en
variatie voor ouders en leerlingen zorgt voor
onduidelijkheid over de ondersteuning die ze mogen
verwachten1.
Leerkrachten hebben in het algemeen moeite met de
nieuwe leerlingen die zij in de klas krijgen door de wet
passend onderwijs. Het budget voor deze vormen van
ondersteuning is landelijk vastgezet, maar volgens het
merendeel van de schoolleiders is het budget
ontoereikend om in alle ondersteuningsbehoeften te
voorzien1. Schoolleiders geven aan dat ze maar drie van
de vijf leerlingen goed kunnen bedienen. In het
basisonderwijs voelen leraren zich in het algemeen
redelijk ondersteund door interne begeleiders,
zorgcoördinatoren en collega’s door onder andere de
inzet van ‘extra handen in de klas’. Leraren in het
voortgezet onderwijs voelen zich minder goed gesteund
en ervaren meer belasting door onvoldoende inzet van
jeugdhulp en de bureaucratie rondom de procedures
voor leerlingenzorg.
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De Wet Passend Onderwijs zorgt voor een toename van
diversiteit in de klas en binnen de onderwijsinstelling. Dit
vraagt om een passend lesaanbod, waaronder ook een
passend beweegaanbod voor elke leerling. In een
enquête onder leden van de KVLO in 2016, onderschrijft
bijna 70 procent van de 610 respondenten de stelling dat
met de invoering van de Wet Passend Onderwijs de
diversiteit binnen het onderwijs toeneemt en de leraar
lichamelijke opvoeding meer dan ooit voor de uitdaging
wordt gesteld om voor iedere leerling betekenisvol
bewegingsonderwijs op maat aan te bieden. In de
ledenpeilingen van 2016 (764 leerkrachten) en 2017 (406
leerkrachten), geven leerkrachten aan hierdoor meer
belasting te ervaren bij het lesgeven. De merkbare
gevolgen zijn zowel binnen het PO als binnen het VO
gestegen (van 60% naar 67% en van 65% naar 72%
respectievelijk).

“Ze willen zeker wel gymmen alleen kunnen ze
vaak de concentratie niet vasthouden,
waardoor ze weleens een gevaar voor zichzelf
of voor de rest van de klas worden”
Twee-derde van de leerkrachten in zowel PO als VO geeft
dan ook aan regelmatig moeite te hebben met het goed
inrichten van hun lessen zodat de lesstof passend is voor
elke leerling. Ruim vier procent van de leerkrachten in het
PO en vijf procent van de leerkrachten in het VO geven in
2017 aan hier vaak moeite mee te hebben (tabel 1).
In hun toelichting geven leraren voornamelijk in het VO,
maar ook in het PO, aan een duidelijke toename van
storend, dan wel probleemgedrag te ervaren onder de
leerlingen (figuren 1 en 2). Dit uit zich onder andere in
onrustige sfeer, concentratieproblemen en kinderen die
agressief worden of zelfs ruzie zoeken.

Wat betekent de wet voor het bewegingsonderwijs
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Leerkrachten geven aan dat het storende gedrag voor
hen de grootste problemen oplevert op het gebied van
aandacht verdelen over de groep: ze willen de extra
aandacht die de leerlingen vragen niet ten koste laten
gaan van de rest van de groep. Storend gedrag leidt
vooral in het PO vaak ook tot problemen met zelfstandigen/of samenwerken van de leerlingen en soms tot een
omgeving waarin niet alle leerlingen zich veilig voelen.
Verbeteren van communicatie tussen ouders, school,
leerkrachten en leerlingen zou deze problemen deels op
kunnen lossen, aldus de leerkrachten. Meer informatie
over oorzaken van gedrag, afspraken over grenzen en
overleg hoe (consequent) met het gedrag om te gaan,
zouden voor de leerkracht en de leerling meer
duidelijkheid bieden. Ook communicatie in de klas wordt
genoemd als probleem: leerlingen vragen om een andere
benadering of andere vorm van communicatie. Een deel
hiervan is tijd nemen om duidelijk te communiceren:
regels over veiligheid en expliciete uitleg door
bijvoorbeeld de letterlijke interpretatie door autistische
leerlingen. Maar deze vormen van uitleg kosten vaak
meer tijd die er binnen de lessen niet altijd is.
Naast de verdubbeling van storend gedrag, hebben in het
PO leerkrachten voornamelijk moeite met de
niveauverschillen die het passend onderwijs met zich
meebrengt. Doordat niet elke leerling mee kan komen
met de reguliere gymles, wordt er van de leerkrachten
meer gevraagd als het gaat om differentiëren binnen de
verschillende lesonderdelen om voor iedereen passend
onderwijs te kunnen verzorgen. Ondanks dat 95% van de
leerkrachten aangeeft dat alle leerlingen mee kunnen
doen met de lessen bewegingsonderwijs, geeft 85% van

hen aan dat leerlingen niet alle activiteiten mee kunnen
doen. In de grote klassen is meedoen niet altijd mogelijk
door onvoldoende hulp en soms te weinig kennis van de
leerkrachten. Door te weinig ‘extra handen in de klas’ en
grote klassen ervaren veel leerkrachten gebrek aan tijd
om elke leerling voldoende te kunnen ondersteunen in
zijn of haar behoeften binnen de gymles.

“Lastig is dat je grote groepen hebt en daarom
weinig tijd hebt om deze leerlingen de tijd te
geven die ze nodig hebben”
Conclusie
Zoals aangegeven, hebben leerkrachten na invoering
van de Wet Passend Onderwijs voornamelijk moeite met
lesinhoudelijk differentiëren, maar ook omgaan met
verschillende gedragingen wordt als probleem ervaren.
Bijscholing over beide onderwerpen zou een deel van de
belasting wegnemen bij veel leerkrachten. Leerkrachten
uit het regulier onderwijs zouden op dit front het een en
andere kunnen leren van leerkrachten in het speciaal
onderwijs. Ook gerichte uitwisseling en communicatie
met ouders, leerlingen en binnen de school kan de druk
verlichten. Extra handen in de les kan ruimte vrij maken
om de aandacht goed te verdelen tussen de leerlingen
en de mogelijkheid geven voor meer differentiatie
binnen de lesonderdelen, zodat elke leerlingen op
zijn/haar niveau deel kan nemen aan de lessen
bewegingsonderwijs.
1. Ledoux, G. & Waslander, S. Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs.
Deel 5: Tussenstand. Amsterdam/Tilburg: Kohnstamm Instituut/TIAS School for
Business and Society., p 20-21
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