
 

 

 

Papersymposium Vijf jaar passend onderwijs. Evaluatie en doorontwikkeling 

Voorzitter: Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad 

 

Doelstelling 

De stelselverandering voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in Nederland, passend 

onderwijs geheten, is in 2014 ingevoerd. De hoofdlijn in die verandering is dat beleid en 

verantwoordelijkheid voor deze leerlingen is gedecentraliseerd naar samenwerkingsverbanden van 

schoolbesturen. Voorzien werd dat de implementatie van deze decentralisatie nog geruime tijd in 

beslag zou nemen en mede daarom is een beleidsevaluatieprogramma opgezet waarin die 

implementatie is gevolgd. In 2020 wordt dit programma beëindigd en vindt ook de evaluatie in de 

Tweede Kamer plaats. Verder brengt de Onderwijsraad in het voorjaar van 2020 een advies uit over 

hoe passend onderwijs doorontwikkeld zou moeten worden. Bij elkaar is dit een moment om een 

balans op te maken. Wat heeft de evaluatie aan inzichten opgeleverd voor beleid en praktijk, en wat 

zouden lijnen voor de toekomst kunnen zijn?  

 

Wetenschappelijke betekenis 

Passend onderwijs is een complexe vernieuwing. Complex omdat er meervoudige doelen aan ten 

grondslag liggen, verschillende beleidsinstrumenten zijn ingezet, veel verschillende actoren 

betrokken zijn en het zich afspeelt in verschillende sectoren van het onderwijs en op verschillende 

niveaus. Een van de kenmerken van complexe vernieuwingen is dat ze veranderen naarmate de tijd 

verstrijkt. Oplossingen die op het ene moment worden ontwikkeld, blijken op een later moment zelf 

nieuwe vragen op te roepen. Thema’s die aanvankelijk onbeduidend lijken, krijgen na verloop van tijd 

grotere urgentie (Byrne & Callaghan, 2014).  

Gebleken is dat passend onderwijs veel beweging kent en veel variatie in uitwerking, mede door een 

grillig verlopen beleidsvoorbereiding (Ledoux & Dikkers, 2014), de introductie van open normen en 

de geboden beleidsvrijheid aan lokale partners. Bovendien speelt het zich af onder het vergrootglas 

van pers en politiek. Daarmee heeft het beleidsmatig alle kenmerken van een wicked problem (Rittel 

& Webber, 1973). In de sessie willen we de implicaties daarvan bespreken.  

Een andere wetenschappelijke vraag is hoe passend onderwijs zich verhoudt tot inclusief onderwijs. 

Voor een antwoord hierop is verheldering nodig van beide concepten.  

  



 

 

 

Overzicht van de presentaties en structuur van de sessie 

Het symposium bestaat uit drie presentaties en discussie met de zaal. Om die interactie ruimte te 

geven, gezien ook het belang van het onderwerp, zien we af van het inzetten van een referent.  

Presentatie 1  

Hierin wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van uitkomsten van de meerjarige 

beleidsevaluatie. Centraal staat de vraag wat passend onderwijs veranderd heeft, en voor wie. We 

verbijzonderen dit naar sturingskwesties. Vooraf wordt een schets gegeven van de doelen van 

passend onderwijs en de legitimering daarvan. 

Presentatie 2 

Hierin wordt het advies van de Onderwijsraad gepresenteerd. De vraag staat centraal wat inclusief 

onderwijs inhoudt, hoe zich dat verhoudt tot de doelen van passend onderwijs en hoe passend 

onderwijs zich kan doorontwikkelen.  

Presentatie 3 

In het evaluatieprogramma is een apart onderzoek opgenomen over de context waarin passend 

onderwijs plaatsvindt. Kenmerkend voor een wicked problem is dat probleemdefinities onderdeel 

van het vraagstuk zelf zijn. De derde presentatie zoomt in op de vraag of, en zo ja hoe, 

probleemdefinities van passend onderwijs in de loop der tijd zijn veranderend in het publieke en 

politieke debat.  

Presentatie 1 uitgelicht: Balans van vijf jaar onderzoek naar passend onderwijs 

Guuske Ledoux, Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam 

Sietske Waslander, TIAS School for Business and Society, Tilburg University 

Inleiding, onderzoeksdoel en context 

De evaluatie van passend onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet 

onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo zijn in mindere 

mate doelen gesteld en beleidsinstrumenten ingezet en daarom heeft de evaluatie daar meer het 

karakter van monitoring. De evaluatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het NRO door 

een consortium van zes onderzoeksinstituten. 

De looptijd van het onderzoek was medio 2015 – medio 2020 en in die tijd zijn meer dan zestig 

rapportages uitgebracht. Die gaan over deelonderzoeken in het programma, maar ook over 

specifieke onderzoeksvragen die onderweg zijn ingebracht door het Ministerie van OCW. De 

beweeglijkheid van passend onderwijs komt ook daarin tot uitdrukking: gaande de implementatie is 

het beleid aangepast en zijn nieuwe onderzoeksvragen gesteld.   

Op het symposium staan enkele einduitkomsten centraal. We belichten kort aard en herkomst van 

het beleid en gaan in op het onderscheid tussen stelseldoelen en doelen op het niveau van school, 

klas en leerling. Vervolgens komt de vraag aan de orde of verwachtingen zijn uitgekomen en zoomen 

we in op sturingsvragen: wat hebben we zien gebeuren op het vlak van eigenaarschap, vrijheid en 

verantwoording, en regie. 

 

 



 

 

 

Theoretisch kader 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende theoretische kaders, op het terrein van 

bestuurswetenschap, onderwijsinnovatie en vormgeving van onderwijs aan leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften (internationaal: special educational needs). Die kaders zijn geschetst in de 

verschillende deelrapportages; het voert te ver om die hier weer te geven. Voor dit symposium is 

vooral van belang wat in de inleiding is beschreven onder wetenschappelijke betekenis. 

 

Onderzoeksvraag  

De hoofvraag van het onderzoek is: Wat is de impact van passend onderwijs op het gehele stelsel van 

onderwijs voor leerlingen die extra steun behoeven?  

Dit is toegespitst op verschillende niveaus: bovenschools niveau, schoolniveau, niveau van leerlingen 

en ouders. Steeds is daarbij het onderscheid gehanteerd tussen vanuit het beleid verwachte en 

mogelijk onverwachte of ongewenste impact. 

Voor dit symposium richten we ons op de hooflijnen van de impactvraag. 

 

Methode van onderzoek 

Over de deelonderzoeken heen is er een mix van methoden toegepast: kwantitatief 

(monitoronderzoeken, analyses van leerlingstromen en loopbanen), kwalitatief (thematische cases, 

integrale cases) en casuïstisch (cases op leerlingniveau). Steeds is gezorgd voor vertegenwoordiging 

van actorperspectieven: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, schoolleiders, intern 

begeleiders/ondersteuningscoördinatoren, leraren, ouders, leerlingen.  

 

Resultaten/conclusies  

Eind mei wordt het eindrapport openbaar gemaakt, tot die tijd kunnen conclusies niet naar buiten 

worden gebracht. In dit abstract kunnen dus nog geen resultaten/conclusies vermeld worden. De 

ORD vindt plaats kort na de openbaarmaking en gelijktijdig met de evaluatie in de Tweede Kamer, 

dus het actualiteitsgehalte is hoog.  

 

Aansluiting bij congresthema  

Bij passend onderwijs gaat het bij uitstek om interactie, tussen beleid en praktijk en tussen 

verschillende actoren inde praktijk.  

Interactie  

Interactie vindt plaats door het aandragen van discussievragen en discussie met publiek 
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