
2.3 De leraar

Omgaan met verschillen

Variëteit onder leerlingen   Een basisschoolklas is per de5nitie divers. Veel leerlingen met 

verschillende achtergronden, talenten, houdingen en vaardigheden zi;en bij elkaar in de klas. 

Leraren geven inmiddels onderwijs aan kinderen van de eerste, tweede en derde generatie 

migranten. Kinderen uit de derde generatie niet-westerse migranten hebben, als beide ouders 

tweede generatie migranten zijn, nog steeds een onderwijsachterstand (CBS, 2016; Huijnk en 

Andriessen, 2016). Daarnaast varieert het opleidingsniveau van ouders en is op sommige scholen 

sprake van een toenemend aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeNen.

Groepsgroo0e stabiel   In 2016 is de omvang van de gemiddelde groep ruim 23 leerlingen 

(OCW, 2016b). Dit is al een aantal jaar stabiel. Er is wel veel variëteit te zien. Het aantal grote 

groepen met meer dan 30 leerlingen stijgt dit jaar van 5,7 naar 6,6 procent. Bijna twee derde van 

de groepen heeN minder dan 26 leerlingen. Scholen hebben verschillende redenen om groepen 

groter of kleiner te maken. Soms zijn dit praktische, maar vaak ook onderwijsinhoudelijke redenen. 

Ondersteuning steeds meer door leraar   Sinds de start van Weer Samen Naar School, de 

voorloper van passend onderwijs, is de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijs-

behoeNen verschoven van buiten de groep bij de remedial teacher naar ín de groep bij de leraar. 

Ook ontstaat een andere kijk op onderwijsleerproblemen: minder nadruk op de problemen of 

stoornissen van de leerling, maar vooral uitgaan van de ondersteuningsbehoeNen en de mogelijk-

heden van de leerling en de leraar. De inhoudelijke invulling, organisatie en uitvoering van onder-

wijs op maat liggen meestal bij de leraar. Die krijgt daarbij ondersteuning van de intern begeleider 

en eventueel externe ondersteuners. Ongeveer een derde van de leraren en intern begeleiders vindt 

dat met de start van passend onderwijs in augustus 2014 de ondersteuningsmogelijkheden vanuit 

het samenwerkingsverband zijn afgenomen (Smeets en Van Veen, 2016). 

Omgaan met verschillen blij9 complex   We zien sinds 2011/2012 dat het leraren steeds beter 

lukt om de verwerkingsopdrachten af te stemmen op de onderwijsbehoeNen van hun leerlingen 

(tabel 2.3a). Het lastigste blijN de afstemming van de instructie. Procentueel gezien zit hier weinig 

ontwikkeling in. Al jaren gebeurt dit in ongeveer een derde van de lessen in onvoldoende mate.

Inspecteurs geven aan dat leraren de instructie de laatste jaren wel beter zijn gaan afstemmen, 

maar dat zij als inspecteurs met deze verandering zijn meegegroeid. Ze zijn in de loop van de tijd 

meer gaan verwachten op dit punt. Lag eerst de nadruk op de organisatievorm (instructietafel, 

kleine kring, niveaugroepen), nu kijken inspecteurs meer naar de inhoud van de instructie: sluit deze 

aan bij wat speci5eke leerlingen nu bij deze leeractiviteit nodig hebben? Dit is een volgende stap bij 

de verdere inhoudelijke afstemming van de instructie op de onderwijsbehoeNen van leerlingen. 

Tabel 2.3a Percentage lessen waar de afstemming onvoldoende is in de periode 2011/2012-2015/2016 

(n 2015/2016=775)*

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Afstemming instructie 33 34 32 35 35

Afstemming verwerking 25 24 21 20 15

Afstemming onderwijstijd 15 11 9 11 13

*signi%cante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Basis is gelegd   De meeste leraren realiseren de voorwaarden voor onderwijs op maat. Dat zijn er 

veel: goede algemene didactische vaardigheden, een evectieve klassenorganisatie, een passend 

leerstofaanbod, zicht op de ontwikkeling van leerlingen en een vertaling van deze gegevens naar 

de praktijk van alledag. In ongeveer 10 procent van de lessen geven leraren geen duidelijke uitleg, 

tonen ze onvoldoende klassenmanagementvaardigheden of creëren geen taakgerichte werksfeer 

(tabel 2.3b). De meeste leraren beheersen deze vaardigheden echter wel. De actieve betrokkenheid 

van leerlingen is nog steeds hoog, maar is over vijf jaar bezien in minder lessen te zien. 

Feedback is een van de krachtigste hulpmiddelen bij succesvol lesgeven en leren (Ha;ie, 2009). 

In meer dan een kwart van de lessen maken leraren hier onvoldoende gebruik van. Hier liggen 

kansen voor verdere kwaliteitsverbetering.

Tabel 2.3b Percentage lessen waar de algemeen didactische vaardigheden onvoldoende zijn in de periode 2011/2012-

2015/2016 (n 2015/2016=775)*

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Duidelijke uitleg 11 9 9 8 10

Taakgerichte werksfeer 6 5 6 7 8

Leerlingen zijn actief betrokken 8 9 10 8 12

Feedback op leer- en ontwikkelingsproces 31 21 25 27 28

*signi%cante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Leerstofaanbod afgestemd op leerlingen   Bijna alle scholen hebben inmiddels een leerstof-

aanbod dat is afgestemd op de eigen leerlingenpopulatie (bijlage 2, tabel 1). De toenemende 

mogelijkheden van ICT in het onderwijs dragen positief bij aan de afstemming in het aanbod en 

mogelijk ook aan de afstemming in de verwerking. Vrijwel alle methoden voor taal, lezen en 

rekenen- wiskunde die de laatste tien jaar zijn verschenen, gaan uit van onderwijs op meer dan 

één niveau. Leraren ontbreekt het echter geregeld aan tijd om het beschikbare aanbod volledig te 

gebruiken. De betere leerlingen krijgen daardoor vaak te weinig extra instructie en begeleiding. 

Daarnaast worden aan hun werk weinig eisen gesteld (Inspectie van het Onderwijs, 2015b). 

Een duidelijke doorgaande lijn in het aanbod voor de verschillende leerdomeinen kan leraren 

houvast geven bij doelgericht onderwijs voor deze groep leerlingen. 

Zicht op ontwikkeling   Op ruim twee van de tien scholen volgen de leraren de ontwikkeling van 

leerlingen goed. Ze analyseren en evalueren de gegevens goed en trekken daar vervolgens conse-

quenties uit voor het vervolgaanbod. Bij ruim zes van de tien scholen is dat in voldoende mate het 

geval en bij ongeveer een op de zeven scholen gaat dit niet goed. Leraren vinden dit opbrengst-

gericht en planmatig werken vaak tijdrovend en belastend, maar wel zinvol (Van Bergen, Paulussen-

Hoogeboom, De Weerd en Bleeker, 2016; Kuiper, Van Loon-Dikkers en Ledoux, 2015). Het systeem 

voor opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen is dus veelal ingericht, maar nog niet 

uitgebalanceerd. De uitvoering kost daarom veel tijd en energie. De analyses en plannen zijn geen 

doel op zich, maar moeten zinvol zijn voor het onderwijs in de klas. 

Procedures extra ondersteuning werken, maar kosten veel tijd   De meeste scholen bieden extra 

begeleiding of uitdaging voor leerlingen met speci5eke onderwijsbehoeNen. Zij stellen voor deze 

leerlingen een (ontwikkelings)perspectief op, evalueren vervolgens of dit het gewenste evect heeN 

en passen, als dat nodig is, de aanpak aan. Maar ook hier geldt dat het opstellen van ontwikkelings-

perspectieven of groeidocumenten leraren en intern begeleiders (nog) veel tijd kost en de uitvoe-

ring niet altijd volledig lukt (Inspectie van het Onderwijs, 2015b; Kuiper, Van Loon-Dikkers en 

Ledoux, 2015). 
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Professionalisering

Professionaliseringsbehoe9e gericht op passend onderwijs blij9 groot   De afgelopen twee jaar 

hebben veel leraren professionaliseringsactiviteiten gericht op de invoering van passend onderwijs 

gevolgd, zoals handelingsgericht werken en omgaan met gedrags-, sociaal-emotionele of cogni-

tieve problemen. Toch zouden bijna alle leraren (speciaal) basisonderwijs zich nog steeds graag 

verder bekwamen in het geven van passend onderwijs. Een ruime meerderheid vindt dat de 

gevolgde en geplande professionaliseringsactiviteiten goed aansluiten op hun 

ontwikkelingsbehoeNen. 

Verschillen tussen leraren   De leraar speelt een belangrijke rol bij het welbevinden en de betrok-

kenheid van zijn leerlingen, maar ook bij hun leerresultaten. Leraren van basisscholen met voldoen-

de of goede prestaties op de eindtoets realiseren vaker een goede taakgerichte werksfeer en een 

hoge betrokkenheid van leerlingen dan leraren op scholen met onvoldoende prestaties op de 

eindtoets. Leraren tussen de 20 en 29 jaar geven vaker duidelijke uitleg en zorgen vaker voor een 

taakgerichte werksfeer in de klas dan leraren van 60 jaar of ouder. Daarnaast geven zij vaker 

feedback en instructie en verwerking op maat en zorgen zij voor meer betrokkenheid bij leerlingen 

dan leraren tussen de 50 en de 59 jaar. Competenties van leraren zijn van belang bij de keuze voor 

verdere professionaliseringsactiviteiten. 

Professionalisering kan eQectiever   Lesobservaties en feedback zijn evectief voor de verbetering 

van de onderwijskwaliteit, vooral systematische feedback van een collega die goed is in de vaardig-

heden die een ander moeilijk vindt (CPB, 2016). Leraren die goed zijn in didactische of diverentiatie-

vaardigheden, zijn actiever bezig met hun professionalisering dan andere leraren. Zij nemen 

bijvoorbeeld vaker deel aan netwerken en organiseren vaker lesbezoeken van of bij collega’s. 

Voor leraren die nog kunnen groeien in hun didactische vaardigheden kan het zinvol zijn om zich 

meer bezig te houden met dergelijke scholing. 

Startende leraren krijgen meestal begeleiding   De meeste startende leraren krijgen begeleiding 

bij het inwerken. In de eerste drie jaar van hun loopbaan hebben ze volgens een ruime meerderheid 

van schoolleiders (80 procent) minder extra taken, zodat ze meer tijd overhouden voor hun 

lesgebonden taken. Van de startende leraren zelf zegt iets minder dan de helN (45 procent) taakver-

lichting te krijgen. Startende leraren hebben veel baat bij coaching door en samenwerking met een 

ervaren collega (CPB, 2016). Ook hierbij geven schoolleiders vaker dan de leraren aan dat deze vorm 

van begeleiding wordt ingezet. 

Professionalisering nodig voor alle lee9ijden   A�ankelijk van de aanwezige competenties en de 

fase in de loopbaan, zijn passende professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij de ‘zone van 

naaste ontwikkeling’ van de leraar nodig. Leraren boven de 55 jaar krijgen minder vaak feedback 

van de schoolleider na een lesbezoek dan jongere collega’s. Dit terwijl we zien dat leraren met 

meer dan dertig jaar leservaring minder feedback geven aan leerlingen en minder instructie en 

verwerking op maat dan collega’s met vier tot tien jaar ervaring. Ook ervaren leraren lijken zich te 

bedienen van een beperkt (vak)didactisch repertoire (Van der GriN, Helms-Lorenz, Maandag en 

De Vries, 2012). Van der GriN e.a. stellen dat leraren na hun startperiode onvoldoende uitgedaagd 

worden om zich verder (vak)didactisch te bekwamen en om te re�ecteren op de invloed van hun 

handelen op leeractiviteiten en leerresultaten van leerlingen. Professionaliseren en ontwikkelen 

blijN op alle leeNijden van belang.
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