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Opvattingen van leerkrachten over de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen in 

het reguliere basisonderwijs 

 

Sinds de jaren ’90 is de taak van Nederlandse leerkrachten in het reguliere basisonderwijs 

verschoven van het verwijzen van zorgleerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs, naar het 

opnemen van leerlingen in reguliere klassen. Over het algemeen zien leerkrachten de noodzaak 

om te differentiëren en om adaptief onderwijs vorm te geven. Het tegemoet komen aan de 

onderwijsbehoeften van zorgleerlingen blijkt echter een flinke uitdaging.  

In dit proefschrift wordt bepleit dat de traditionele kijk op zorgleerlingen, voortkomend 

uit diagnoses, stoornissen en problemen, de leerkracht hindert om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van deze leerling. Hiervoor bestaan twee goede redenen. Ten eerste is het de 

taak van de leerkracht om onderwijs zo in te richten dat het aansluit bij wat de leerling nodig 

heeft, in plaats van het in kaart brengen wat de leerling niet kan. Daarnaast wordt gesteld dat 

leerkrachten een bredere kijk hebben op het begrip zorgleerling dan de smalle benadering van een 

diagnose. Een leerling die gewoon druk is, kan bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben, 

terwijl hij de diagnose ADHD niet heeft. Om die redenen is er een andere zienswijze nodig. Eén 

waarbij centraal staat welke ondersteuning leerlingen in de klas nodig hebben om gestelde 

onderwijsdoelen te kunnen behalen, in plaats van de nadruk te leggen op wat een leerling niet 

kan. Deze onderwijsdoelen kunnen gericht zijn op een specifiek vak, maar ook op de sociale- en 

emotionele ontwikkeling of het gedrag van de leerling. 

In het Nederlandse basisonderwijs is deze visie de laatste jaren bekend geworden en 

uitgewerkt in praktijkmodellen, zoals het handelingsgericht werken. Ook internationaal is een 

kentering zichtbaar waarbij de verschuiving van denken in problemen wordt gemaakt richting het 

denken in aanpassingen die nodig zijn. Er zijn echter amper empirische studies gedaan naar de 

opvattingen van leerkrachten over de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen in het reguliere 

basisonderwijs. Het is evenwel van groot belang dat we meer zicht krijgen op deze opvattingen, 

om deze zienswijze beter te begrijpen en verder te ontwikkelen.  

Dit proefschrift beschrijft daarom ten eerste welke leerlingen door de leerkracht als 

zorgleerling worden beschouwd. Hen is daartoe gevaagd aan te geven welke leerlingen meer 

ondersteuning nodig hebben om de gestelde onderwijsdoelen te behalen en te beschrijven welke 

ondersteuning dit is, naar hun mening. Het tweede doel is het op waarde schatten van de 

opvattingen van leerkrachten, door te verkennen hoe hun opvattingen samenhangen met leerling- 

en leerkrachtkenmerken. Tot besluit gaat dit proefschrift in op de vraag in hoeverre leerkrachten 

zichzelf in staat achten om tegemoet te komen aan de geïdentificeerde onderwijsbehoeften.  



Er zijn vier empirische studies uitgevoerd, alle gericht op leerkrachten in het Nederlandse 

reguliere basisonderwijs (in de groepen 4-8). Leerkrachten hebben de gegevens ingevuld over hun 

eigen leerlingen.  

De eerste studie (Hoofdstuk 2) beschreef de kenmerken van 151 door de leerkracht 

geïdentificeerde zorgleerlingen, betreffende de schoolprestatie op de gebieden rekenen en 

begrijpend lezen, de relatie met de leerkracht, het gedrag in de klas, executieve functies en het 

zelfbeeld ten aanzien van schoolse taken. Uit de analyses bleek dat leerkrachten zorgleerlingen als 

een heterogene groep beschouwen, bestaande uit zowel jongens als meisjes, hoog- en 

laagpresteerders en waartoe voornamelijk leerlingen zonder diagnose behoren. Gemiddeld gezien 

verschillen deze geïdentificeerde leerlingen op de genoemde kenmerken niet veel van 

normgroepen. Daarentegen blijkt dat er wel verschillen zijn tussen hoog- en laag presterende 

zorgleerlingen, als ook tussen jongens en meisjes die door de leerkracht zijn geïdentificeerd. Deze 

groep zorgleerlingen kan daarom niet worden beschouwd als een homogene groep, maar als een 

groep leerlingen die wordt gekarakteriseerd door grote verscheidenheid aan verschillen.  

Het tweede onderzoek (Hoofdstuk 3) richtte zich op de ondersteuning die de 

geïdentificeerde leerlingen (n = 114) volgens de leerkrachten (n = 57) nodig hebben in de klas. 

Leerkrachten onderscheidden vier dimensies van onderwijsbehoeften van zorgleerlingen, 

namelijk ondersteuning bij (a) instructie, (b) gedrag en werkhouding, (c) emotionele 

ondersteuning en (d) sociale ondersteuning. De leerkrachten scoorden onderwijsbehoeften voor 

de door hen geïdentificeerde zorgleerlingen significant hoger dan deze van niet-zorgleerlingen uit 

dezelfde groep. De onderwijsbehoeften die de leerkrachten onderscheidden, hingen samen met 

kenmerken van de leerlingen, zoals de schoolprestatie op rekenen en begrijpend lezen, de relatie 

met de leerkracht, het gedrag in de klas, executieve functies en het zelfbeeld ten aanzien van 

schoolse taken. 

De derde studie (Hoofdstuk 4) verkende in hoeverre de opvattingen van leerkrachten (n 

= 218) over de onderwijsbehoeften van hun leerlingen worden beïnvloed door kenmerken van de 

leerkracht zelf, zoals hun opleidingsniveau, persoonlijkheid en hun geloof in eigen kunnen als 

leerkracht. Er werden echter geen effecten gevonden van deze kenmerken op de opvattingen van 

leerkrachten. Dit levert bewijs voor de stelling dat de professionele inschattingen van de 

leerkrachten over de onderwijsbehoeften van hun zorgleerlingen niet worden bepaald door deze 

kenmerken van leerkrachten.  

De laatste studie (Hoofdstuk 5) betrof de mate waarin de leerkrachten (n = 108) zich 

competent voelen om tegemoet te komen aan de door hen geïdentificeerde onderwijsbehoeften 

van zorgleerlingen. Leerkrachten geven aan zich redelijk in staat te achten tegemoet te komen aan 



wat deze leerlingen nodig hebben, hoewel dit het minste geldt voor de sociale- en 

gedragsondersteuning van leerlingen. Opleidingsniveau van de leerkracht speelt hierbij geen rol. 

Bij de meerderheid van de dimensies van onderwijsbehoeften blijkt dat leerkrachten hun eigen 

vaardigheden (leerkrachtfactoren) en steun van collega’s (schoolfactoren) als helpend ervaren. 

Daarnaast ervaren leerkrachten factoren op leerling-niveau als belemmerend, maar alleen als het 

gaat om het kunnen bieden van de benodigde ondersteuning bij gedrag. Het algemene geloof in 

eigen kunnen als leerkracht had geen effect op de ervaren capaciteit om tegemoet te komen aan 

de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. De specifieke leerling-, leerkracht en schoolfactoren, 

aansluitend bij de dagelijkse praktijk in de eigen klas en school, hadden hier wel effect op. Deze 

situationele kenmerken lijken dus van groter belang bij het tegemoet kunnen komen aan de 

onderwijsbehoeften van leerling door leerkrachten, dan meer algemene factoren als het algemene 

geloof in eigen kunnen als leerkracht.  

Concluderend, dit proefschrift laat zien dat de opvattingen van leerkrachten over de 

onderwijsbehoeften van zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs serieus genomen kunnen 

worden. Deze zijn gedifferentieerd (een heterogene groep, vier verschillende dimensies) en 

snijden hout (ze zijn wel gerelateerd aan kind-, maar niet aan leerkrachtkenmerken). De 

toegevoegde waarde van deze studies is dat zij empirische evidentie geven voor argumenten die in 

praktijk al veel worden gehoord. Dit maakt dat de discussie over ondersteuning aan 

zorgleerlingen steviger en vanuit nieuwe perspectieven kan worden gevoerd. De empirische 

bouwstenen, zoals gepresenteerd in dit proefschrift, kunnen bijdragen aan de discussie over wie 

een zorgleerling is volgens een leerkracht en wat dit betekent. Daarmee wordt de verschuiving 

naar het denken in termen van aanpassingen in de klas als tegemoetkoming aan 

onderwijsbehoeften, in plaats van in diagnoses en problemen van leerlingen, onderschreven. Er is 

niet alleen een andere zienswijze op zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs beschreven, 

mogelijk vormen de bevindingen uit dit proefschrift ook de eerste contouren van een alternatief 

om deze leerlingen in kaart te brengen en hen te ondersteunen bij hun leerproces. 

 


