
Wat	  betekent	  dit	  voor	  leerkrachten	  in	  groep	  1	  en	  2?	  
Op	  vierjarige	  leeftijd,	  bij	  de	  aanvang	  van	  groep	  1	  van	  het	  primair	  onderwijs,	  komen	  
de	  kinderen	  in	  relatief	  grotere	  groepen	  bij	  elkaar.	  Dan	  wordt	  ook	  meer	  specifiek	  
aandacht	  besteed	  aan	  de	  ontwikkeling	  en	  stimulering	  van	  gedrag	  op	  diverse	  
begaafdheids-‐	  of	  competentiegebieden	  (Mooij,	  2010).	  Kinderen	  die,	  vooral	  op	  
cognitief	  gebied,	  duidelijk	  meer	  [of	  minder]	  kunnen	  en	  willen	  dan	  de	  overige	  
kinderen	  in	  de	  groep,	  kunnen	  van	  het	  begin	  af	  aan	  tussen	  hun	  leeftijdgenoten	  in	  een	  
uitzonderingspositie	  komen	  te	  verkeren	  wanneer	  zij	  in	  school	  niet	  voldoende	  op	  hun	  
niveau	  kunnen	  werken	  (…).	  Met	  name	  ouders	  merken	  dit	  aan	  het	  gedrag	  van	  hun	  
kind	  en	  trekken	  vaak	  terecht	  aan	  de	  bel	  (…).	  Gebleken	  is	  dat	  vooral	  de	  cognitief	  
‘hoogbegaafde’	  leerlingen	  verschillende	  soorten	  motivationele	  en	  cognitieve	  
problemen	  kunnen	  gaan	  ervaren	  in	  school,	  waardoor	  zij	  onder	  andere	  demotivatie	  
en	  psychosomatische	  en	  andere	  klachten	  kunnen	  opdoen	  (Mooij,	  2010).	  	  
	  
Door	  de	  zorgplicht	  van	  de	  school,	  zijn	  scholen	  gehouden	  om	  eerst	  zelf	  te	  kijken	  
welke	  zorg	  zij	  kunnen	  bieden	  aan	  een	  kind	  dat	  extra	  ondersteuning	  nodig	  heeft.	  
Afhankelijk	  van	  het	  model	  dat	  het	  samenwerkingsverband	  kiest	  kan	  dit	  nog	  
betekenen	  dat	  het	  kind	  naar	  een	  andere	  school	  wordt	  verwezen,	  maar	  verwacht	  
wordt	  dat	  de	  gemiddelde	  leerkracht	  meer	  kinderen	  met	  een	  zogenaamde	  stoornis	  in	  
de	  klas	  zal	  krijgen,	  vooral	  als	  de	  school	  een	  zogenaamd	  breed	  zorgprofiel	  heeft.	  
We	  hebben	  het	  dan	  over	  kinderen	  die	  vaak	  in	  het	  SBO	  terecht	  zouden	  komen,	  met	  
stoornissen	  zoals	  ADD,	  ADHD,	  Asperger,	  stoornissen	  in	  het	  autismespectrum	  (ASS).	  	  
	  
Een	  ongewenst	  neveneffect	  van	  de	  professionalisering	  van	  de	  onderwijszorg	  is	  dat	  er	  
een	  soort	  druk	  wordt	  ervaren	  om	  kinderen	  snel	  te	  labelen	  en	  dat	  er	  veel	  wordt	  
gedacht	  in	  diagnose	  en	  behandelmodellen.	  De	  verklaring	  daarvoor	  is	  complex.	  
Verschillende	  partijen	  (scholen,	  ouders	  anderen)	  hebben	  daar	  namelijk	  belangen	  in.	  
Professionals	  zijn	  misschien	  tegen	  ‘labelen’,	  maar	  ouders	  willen	  weten	  wat	  er	  aan	  de	  
hand	  is	  met	  hun	  kind.	  In	  het	  oude	  systeem	  had	  de	  school	  soms	  belang	  bij	  een	  rugzak,	  
want	  dat	  levert	  weer	  meer	  extra	  geld	  op.	  Te	  vaak	  worden	  aan	  het	  medische	  denken	  
ontleende	  behandelmodellen	  gebruikt,	  terwijl	  er	  in	  wezen	  sprake	  is	  van	  
opvoedingsvragen	  (zie	  ook	  Hermanns,	  2009).	  Deze	  kritiek	  op	  het	  doorgeschoten	  
zorgdenken	  begint	  langzaam	  door	  te	  werken.	  In	  de	  wet	  passend	  onderwijs	  wordt	  het	  
zorgjargon	  uitgebannen	  en	  vervangen	  door	  terminologie	  die	  meer	  bij	  het	  onderwijs	  
past.	  Zorgplan	  wordt	  ondersteuningsplan,	  zorgprofiel	  wordt	  ondersteuningsprofiel.	  
Een	  andere	  terminologie	  is	  nog	  maar	  het	  begin	  van	  een	  lange	  weg	  naar	  een	  andere	  
benadering	  die	  meer	  recht	  doet	  aan	  het	  onderwijs.	  (Rutten,	  2012)	  	  
	  
Voor	  de	  leerkracht	  in	  groep	  1	  en	  2	  zijn	  er	  verschillende	  vraagstukken.	  Een	  eerste	  
vraagstuk	  is	  de	  manier	  waarop	  je	  omgaat	  met	  het	  label	  dat	  een	  kind	  krijgt.	  De	  ouders	  
zijn	  wellicht	  ongerust	  en	  willen	  weten	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  is,	  maar	  als	  een	  kind	  
eenmaal	  een	  label	  heeft	  gekregen,	  kan	  het	  ook	  een	  eigen	  leven	  gaan	  leiden:	  dan	  
wordt	  min	  of	  meer	  geaccepteerd	  dat	  een	  kind	  bepaalde	  eigenschappen	  heeft	  en	  lijkt	  
dat	  een	  soort	  excuus	  om	  niet	  meer	  aan	  verbetering	  te	  werken.	  Leerkrachten	  ervaren	  
het	  labelen	  daarom	  ook	  als	  een	  moreel	  vraagstuk,	  omdat	  ze	  na	  labeling	  minder	  
onbevangen	  naar	  een	  kind	  kunnen	  kijken.	  Een	  label	  kan	  heel	  negatief	  werken	  voor	  



een	  kind:	  het	  krijgt	  dan	  als	  het	  ware	  een	  stempel	  op	  het	  hoofd,	  dat	  kan	  gaan	  werken	  
als	  een	  soort	  selffulfilling	  prophecy.	  	  
Een	  tweede	  vraagstuk	  voor	  de	  leerkracht	  is	  dan	  ook:	  hoe	  ga	  je	  om	  met	  kinderen	  met	  
een	  ‘label’?	  Hoe	  verfijn	  je	  je	  didactiek,	  maak	  je	  een	  behandelplan,	  ga	  je	  ander	  
lesmateriaal	  aanbieden,	  stel	  je	  andere	  regels	  voor	  deze	  kinderen	  op,	  ga	  je	  de	  
kinderen	  uitzonderen?	  Een	  belangrijke	  zorg	  is	  om	  de	  kinderen	  wel	  een	  volwaardig	  lid	  
van	  de	  groep	  te	  laten	  zijn	  en	  hun	  tegelijkertijd	  goed	  te	  ondersteunen	  in	  hun	  eigen	  
onderwijs	  en	  ontwikkelingsbehoefte.	  	  
Het	  vraagstuk	  van	  labelen	  speelt	  zich	  ook	  alf	  op	  schoolniveau.	  Een	  school	  die	  alle	  
leerlingen	  laat	  screenen	  op	  dyslexie	  heeft	  waarschijnlijk	  meer	  leerlingen	  met	  
dyslexie.	  Een	  school	  die	  meer	  kinderen	  met	  autisme	  heeft	  kan	  al	  snel	  een	  ‘regionaal	  
expertise	  centrum	  voor	  autisme’	  worden.	  Scholen	  moeten	  daar	  dus	  bewust	  mee	  
omgaan.	  
	  
	  
Turkenburg	  deed	  in	  De	  basis	  meester	  (SCP,	  2011)	  onderzoek	  naar	  opvattingen	  van	  
leerkrachten,	  schoolleiders	  en	  anderen	  over	  verschillende	  aspecten	  van	  het	  
onderwijs.	  De	  toenemende	  diversiteit	  wordt	  door	  het	  onderwijs	  zelf	  als	  een	  
probleem	  ervaren,	  omdat	  door	  de	  toenemende	  diversiteit	  en	  bijkomende	  
gedragsproblematiek	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  onder	  druk	  kan	  komen	  te	  staan.	  
In	  een	  klas	  met	  23	  tot	  26	  kinderen	  is	  het	  heel	  ingewikkeld	  om	  op	  maat	  te	  
differentiëren,	  vooral	  als	  die	  diversiteit	  bestaat	  uit	  één	  of	  twee	  kinderen	  met	  een	  
laag	  IQ	  (70)	  en	  een	  paar	  kinderen	  met	  dyslexie	  (zie	  het	  eerder	  genoemde	  voorbeeld).	  	  
	  
Onderdeel	  van	  het	  project	  Passend	  onderwijs	  is	  dat	  er	  ook	  extra	  aandacht	  is	  voor	  de	  
professionaliteit	  van	  de	  leerkracht.	  	  
Wat	  vraagt	  dit	  nu	  van	  de	  leerkracht	  in	  groep	  1	  en	  2?	  Dat	  kunnen	  we	  nog	  niet	  
helemaal	  precies	  overzien,	  maar	  op	  basis	  van	  de	  ideeën	  over	  passend	  onderwijs	  
wordt	  de	  professionaliteit	  van	  de	  leerkracht	  ernstig	  benadrukt.	  	  
Het	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  over:	  

• Het	  bijhouden	  van	  het	  leerlingvolgsysteem	  en	  (warme)	  overdracht	  vanuit	  
peuterspeelzaal	  /	  opvang	  

• Goed	  kunnen	  observeren	  en	  signaleren	  	  
• Goed	  kunnen	  overleggen	  met	  de	  intern	  begeleider	  over	  het	  gedrag	  van	  de	  

leerling	  
• De	  ouders	  goed	  te	  woord	  kunnen	  staan	  over	  hun	  zorgen	  
• Basale	  kennis	  van	  de	  verschillende	  stoornissen	  (de	  eerste	  verschijnselen)	  
• Weten	  wanneer	  hulp	  in	  te	  schakelen	  	  
• Kunnen	  omgaan	  met	  verschillende	  leerlingen	  met	  uiteenlopende	  stoornissen	  

Het	  kan	  overigens	  dienstig	  zijn	  om	  de	  ervaringen	  toe	  te	  passen	  die	  in	  het	  SBO	  met	  
jonge	  risicokinderen	  zijn	  opgedaan.	  Voor	  de	  optimale	  ontwikkeling	  van	  jonge	  
kinderen	  in	  het	  SBO	  is	  gebleken	  dat	  het	  van	  belang	  is	  dat	  leerkrachten	  hoge	  
verwachtingen	  koesteren	  van	  leerlingen.	  Lage	  verwachtingen	  worden	  al	  snel	  een	  
‘self	  fulfilling	  prophecy’	  maar	  hoge	  verwachtingen	  kunnen	  dat	  ook	  worden.	  Enkele	  
SBO-‐scholen	  maken	  tegenwoordig	  –	  direct	  wanneer	  de	  leerling	  binnenkomt	  in	  de	  
school	  –	  een	  prognose	  over	  het	  kind	  voor	  de	  langere	  termijn.	  Vaak	  hebben	  
leerkrachten	  namelijk	  de	  neiging	  om	  wanneer	  het	  kind	  binnenkomt	  het	  kind	  vrij	  



hoog	  in	  te	  schatten.	  Door	  de	  hoge	  prognose	  vast	  te	  leggen	  en	  de	  plannen	  uit	  te	  
zetten	  over	  de	  langere	  termijn,	  houdt	  de	  leerkracht	  de	  hoge	  lijn	  vast	  en	  kan	  deze,	  
wanneer	  de	  lijn	  verslapt	  alle	  zeilen	  bij	  zetten	  om	  de	  hoge	  verwachtingen	  waar	  te	  
maken.	  Veel	  van	  deze	  SBO-‐scholen	  hebben	  goede	  ervaringen	  met	  dit	  beleid	  en	  
merken	  dat	  de	  prestaties	  van	  hun	  leerlingen	  een	  stijgende	  lijn	  over	  de	  langere	  
termijn	  vertonen.	  
Een	  belangrijk	  aandachtspunt	  (en	  leerpunt	  uit	  het	  SBO)	  voor	  leerkrachten	  in	  groep	  1	  
en	  2	  zijn	  daarbij	  de	  verschillende	  manieren	  waarop	  jongens	  en	  meisjes	  zich	  (kunnen)	  
uiten	  en	  de	  wijze	  waarop	  daarbij	  aan	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  aandacht	  
kan	  worden	  besteed.	  	  
Voor	  leerkrachten	  in	  groep	  1	  en	  2	  is	  het	  daarnaast	  ook	  belangrijk	  om	  niet	  te	  snel	  zelf	  
(of	  in	  navolging	  van	  de	  ouders)	  een	  diagnose	  te	  willen	  stellen.	  	  
	  
In	  mei	  2013	  verschijnt	  de	  DSM-‐5	  (diagnostic	  and	  statistical	  manual	  (of	  mental	  
disorders).	  De	  vijfde	  versie	  van	  de	  diagnostische	  handleiding	  van	  de	  American	  
Psychiatric	  Association	  waarin	  psychische	  stoornissen	  worden	  geordend	  op	  grond	  
van	  beschrijvende	  kenmerken.	  Hierin	  is	  nieuw	  opgenomen	  de	  affect-‐stoornis	  DMDD	  
(Disruptive	  Mood	  Dysregulation	  Disorder)	  die	  betrekking	  heeft	  op	  kinderen	  waarvan	  
de	  stemming	  wisselt	  tussen	  verdriet	  en	  woede.	  Een	  niet	  vaak	  benoemd	  feit	  is	  dat	  
alle	  stoornissen	  (en	  behandelwijzen)	  in	  de	  DSM	  in	  Amerika	  in	  aanmerking	  komen	  
voor	  vergoeding	  door	  verzekeraars.	  Zo	  bestaat	  nu	  de	  vrees	  dat	  DMDD	  (waarover	  
sinds	  publicatie	  in	  een	  vaktijdschrift	  10	  jaar	  geleden	  geen	  nadere	  studies	  zijn	  
verschenen)	  explosief	  zal	  toenemen	  als	  diagnose.	  Analoog	  aan	  de	  toename	  in	  
Amerika	  van	  het	  aantal	  AD(H)D-‐geïndiceerden	  van	  20.000	  tot	  800.000	  in	  nog	  geen	  
tien	  jaar	  tijd.	  
Niet	  sterk	  genoeg	  kan	  worden	  benadrukt	  dat	  het	  benoemen	  van	  stoornissen	  een	  
zaak	  is	  waar	  leerkrachten	  zich	  zeer	  terughoudend	  moeten	  opstellen.	  
	  
In	  het	  referentiekader	  passend	  onderwijs	  (2013,	  p.	  15)	  staan	  hier	  ook	  opvattingen	  
over:	  
‘Een	  goed	  toegeruste	  docent	  in	  het	  regulier	  onderwijs	  beschikt	  naast	  vakkennis,	  
vaardig	  klassenmanagement	  en	  algemene	  pedagogisch-‐didactische	  vaardigheden	  
ook	  over	  vaardigheden	  waarmee:	  

• leer-‐	  en	  ontwikkelingsproblemen	  (ook	  sociaal-‐emotioneel)	  bij	  kinderen	  
vroegtijdig	  worden	  gesignaleerd;	  

• ondersteuningsbehoeften	  van	  ouders	  bij	  opvoeding	  en	  in	  het	  gezin	  vroegtijdig	  
worden	  gesignaleerd;	  

• ouders	  vroegtijdig	  bij	  de	  ondersteuningsvraag	  worden	  betrokken;	  
• effectief	  interventies	  worden	  gehanteerd	  bij	  beginnende	  

(gedrags)problematiek;	  
• gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  en	  wordt	  deelgenomen	  aan	  de	  

ondersteuningsstructuur	  in	  en	  om	  de	  school;	  
• planmatig	  wordt	  gewerkt	  aan	  verbetering	  van	  de	  ontwikkelingskansen	  van	  de	  

leerling;	  
• wordt	  gestreefd	  naar	  zo	  hoog	  mogelijke	  opbrengsten;	  en	  
• wordt	  geëvalueerd	  welke	  opbrengsten	  behaald	  zijn.’	  

	  



Schram	  ea	  (2013)	  verrichtten	  (mede	  in	  overleg	  met	  het	  LOBO)	  een	  onderzoek	  naar	  
de	  voorbereiding	  op	  passend	  onderwijs	  bij	  pabo’s.	  In	  het	  rapport	  Omgaan	  met	  
verschillen:	  (g)een	  kwestie	  van	  maatwerk	  is	  eerst	  verkend	  wat	  er	  nu	  verwacht	  wordt	  
aan	  competenties	  bij	  leerkrachten	  met	  het	  zicht	  op	  passend	  onderwijs.	  Schram	  
constateert	  dat	  dit	  –	  op	  basis	  van	  literatuur	  -‐	  nog	  niet	  helemaal	  uitgekristalliseerd	  is.	  
De	  literatuur	  geeft	  weinig	  aanknopingspunten	  als	  het	  gaat	  om	  de	  vraag	  welke	  
competenties	  binnen	  de	  initiële	  opleidingen	  kunnen	  worden	  gerealiseerd.	  	  
In	  het	  rapport	  wordt	  een	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  omgaan	  met	  verschillen	  (een	  
vorm	  van	  differentiëren	  om	  bij	  alle	  leerlingen	  hoge	  doelen	  te	  bereiken)	  en	  maatwerk	  
(een	  gevorderde	  vorm	  van	  passend	  onderwijs/	  extra	  ondersteuning).	  
	  	  
Op	  basis	  van	  de	  literatuur	  is	  een	  lijst	  opgesteld	  van	  competenties	  (zie	  later).	  Deze	  
lijst	  diende	  als	  basis	  voor	  een	  vragenlijst	  aan	  pabo’s	  om	  na	  te	  gaan	  in	  hoeverre	  de	  
competenties	  in	  de	  initiële	  opleiding	  of	  in	  de	  inductiefase	  aan	  de	  orde	  komen.	  Over	  
het	  algemeen	  lijkt	  het	  thema	  passend	  onderwijs	  in	  alle	  pabo’s	  een	  belangrijke	  plaats	  
in	  het	  curriculum	  in	  te	  nemen.	  	  
Op	  basis	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  literatuur	  komt	  men	  tot	  een	  model	  voor	  de	  
professionalisering	  op	  het	  gebied	  van	  passend	  onderwijs	  (zie	  hieronder).	  	  
Het	  model	  en	  het	  onderzoek	  maken	  ook	  duidelijk	  dat	  de	  leerkracht	  die	  net	  
afstudeert	  van	  de	  pabo	  niet	  volledig	  is	  voorbereid	  op	  passend	  onderwijs,	  maar	  dat	  er	  
van	  uit	  wordt	  gegaan	  dat	  in	  de	  eerste	  jaren	  ervaring	  wordt	  opgedaan	  en	  wordt	  
bijgeleerd.	  
	  	  

	  



	  
	  
	  
Competenties	  passend	  onderwijs	  	  
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Houdingen	  

• De	  leraar	  heeft	  een	  positieve	  houding	  ten	  aanzien	  van	  diversiteit.	  
• De	  leraar	  heeft	  een	  visie	  op	  passend	  onderwijs.	  
• De	  leraar	  gaat	  uit	  van	  ontwikkelingsmogelijkheden	  en	  krachtbronnen	  van	  de	  

leerling	  zelf	  en	  heeft	  hoge	  verwachtingen	  van	  alle	  leerlingen.	  
• De	  leraar	  voelt	  zich	  verantwoordelijk	  voor	  de	  eigen	  professionele	  

ontwikkeling.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  een	  leven	  lang	  leren	  maar	  ook	  om	  het	  
willen	  en	  kunnen	  vragen	  van	  hulp	  bij	  anderen.	  

• De	  leraar	  werkt	  vanuit	  een	  reflecterende	  en	  onderzoekende	  houding.	  
	  
Kennis	  
Omgaan	  met	  verschillen	  

• De	  leraar	  weet	  hoe	  de	  taal-‐	  en	  rekenontwikkeling	  van	  leerlingen	  in	  groep	  1	  
t/m	  8	  globaal	  verloopt.	  

• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  leerlijnen	  en	  bijbehorende	  leerinhouden	  in	  relatie	  
tot	  de	  diversiteit	  van	  leerlingen.	  

• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  effectieve	  didactische	  en	  pedagogische	  principes	  
bij	  taal	  en	  rekenen	  (waaronder	  een	  activerende	  didactiek).	  

• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  theoretische	  concepten	  over	  de	  sociaalemotionele	  
ontwikkeling	  van	  leerlingen.	  

• De	  leraar	  kent	  risicofactoren	  en	  signalen	  van	  problemen	  in	  de	  taal-‐	  en	  
rekenontwikkeling.	  

Maatwerk	  
• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  theoretische	  concepten	  over	  veel	  voorkomende	  

problemen	  in	  de	  ontwikkeling	  of	  bij	  het	  leren	  van	  leerlingen.	  
• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  maatregelen	  die	  kunnen	  worden	  ingezet	  wanneer	  

de	  taal-‐	  of	  rekenontwikkeling	  anders	  verloopt	  dan	  verwacht.	  
• De	  leraar	  heeft	  kennis	  van	  de	  zorgstructuur	  rond	  de	  school	  en	  van	  

mogelijkheden	  voor	  doorverwijzing	  naar	  specialistische	  vormen	  van	  
ondersteuning.	  

	  
Vaardigheden	  
Omgaan	  met	  verschillen	  

• De	  leraar	  kan	  effectief	  gebruik	  maken	  van	  een	  taal-‐	  en	  rekenmethode	  en	  
conform	  de	  methode	  differentiëren,	  observeren,	  interpreteren	  en	  problemen	  
inschatten.	  

• De	  leraar	  kan	  variëren	  op	  de	  methode,	  handelingsalternatieven	  inzetten	  en	  
instructie	  en	  opdrachten	  afstemmen	  op	  subgroepen	  (bijv.	  door	  instructie	  
meer	  te	  expliciteren/structureren	  en/of	  door	  bijvoorbeeld	  één	  strategie	  
centraal	  te	  stellen).	  



• De	  leraar	  kan	  hoge	  en	  toetsbare	  doelen	  formuleren.	  
• De	  leraar	  kan	  de	  taal-‐	  en	  rekenontwikkeling	  monitoren	  (via	  observaties	  en	  

gebruik	  van	  LOVS).	  
• De	  leraar	  kan	  speciale	  onderwijsbehoeften	  signaleren.	  
• De	  leraar	  kan	  (toets)gegevens	  analyseren	  en	  zo	  nodig	  verbeteracties	  plannen.	  
• De	  leraar	  kan	  verbeteracties	  uitvoeren	  en	  evalueren	  en	  de	  verbeteracties	  zo	  

nodig	  bijstellen.	  
• De	  leraar	  kan	  het	  onderwijs	  zodanig	  plannen	  en	  organiseren	  dat	  tegemoet	  

kan	  worden	  gekomen	  aan	  de	  diversiteit	  in	  de	  klas	  (klassenmanagement).	  
• De	  leraar	  kan	  samenwerken	  met	  ouders/verzorgers.	  

Maatwerk	  
• De	  leraar	  kan	  een	  diagnostisch	  gesprek	  voeren.	  
• De	  leraar	  kan	  (individuele)	  onderwijsbehoeften	  analyseren.	  
• De	  leraar	  kan	  individuele	  hulp	  binnen	  de	  groep	  geven.	  
• De	  leraar	  kan	  individuele	  accenten	  leggen	  in	  (sub)groepsplannen	  of	  

handelingsplannen.	  
• De	  leraar	  kan	  samenwerken	  met	  interne	  experts	  en	  indien	  nodig	  met	  externe	  

deskundig(en)	  
	  


