10 VOOR PASSEND ONDERWIJS
Wat zijn de effecten van passend onderwijs
voor het hoger onderwijs?

Intro
Op 1 augustus 2014 is bij wet het passend onderwijs ingevoerd. Deze wet geldt niet voor het hoger
onderwijs. Effecten zijn er echter wel. Denk aan gewijzigde verwachtingen ten aanzien van
ondersteuning bij instromende studenten en toename van instromers met een extra
ondersteuningsvraag (al of niet ondersteund door een diagnose). Ook de wetgeving in het sociale
domein en in de zorg is aangepast (WMO, Jeugdwet, Participatiewet).
Overkoepelend doel is verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning dichter bij de
burgers te leggen en de samenwerking tussen hulpen zorg verlenende instanties,
onderwijsinstellingen en lagere overheden te bevorderen. Is het hoger onderwijs voorbereid op de
effecten die passend onderwijs in de nabije toekomst zal hebben? Deze vraag vormde de
aanleiding voor Expertisecentrum Inclusief Onderwijs om in 2016-2017 een project uit te voeren
onder de titel ‘Passend onderwijs, wel of geen diagnose vereist?’
Deze uitgave bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samengevat in 10
aandachtspunten. Ook de projectrapportage over literatuurstudie, interviews en studiebijeenkomst
vindt u in deze uitgave. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten
gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte, ook zonder dat een medische verklaring wordt overlegd. En zo
werken aan structurele verbetering van de toegankelijkheid van het onderwijs.
Uit het project kwamen 10 belangrijke aandachtspunten naar voren, te weten:
1. Zorgplicht
2. Diagnose vereist of niet?
3. Breder leren denken
4. Adequate intake
5. Warme overdracht
6. Organisatie van de ondersteuning
7. Rol van de docent
8. Inzet van studenten
9. Uitvoering geven aan het VN-verdrag inzake personen met een handicap
10. Knelpunten
Deze worden hierna toegelicht. Ook kunnen zij worden gelezen als conclusies en aanbevelingen
van het project.
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10 Aandachtspunten
1. Zorgplicht
De Wet Passend Onderwijs geeft schoolbesturen een zorgplicht. Zij hebben de verantwoordelijkheid
om een passende onderwijsplek te regelen voor alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en die
extra ondersteuning nodig hebben.
In het hoger onderwijs geldt deze zorgplicht feitelijk ook, zij het dat deze op een andere wijze
vorm krijgt. Afgezien van opleidingen met aanvullende toelatingseisen geldt in het hoger onderwijs
dat alle studenten die voldoen aan de vooropleidingseisen van een opleiding het recht hebben
toegelaten te worden. Op basis van de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte (WGBh/cz) is “onderscheid verboden bij o.a. het laten volgen van onderwijs,
scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding”. Het verbod van
onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt (i.c. het bestuur van een
onderwijsinstelling), “gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te
verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen”.
Het VN-verdrag in zake personen met een handicap voegt daar nog een extra dimensie aan toe,
namelijk de verplichting om actief de inclusie te bevorderen. Dus niet meer afwachten of er een
student met specifieke ondersteuningsvraag komt, maar structureel de toegankelijkheid van het
(hoger) onderwijs verbeteren.

2. Diagnose vereist of niet?
In het kader van passend onderwijs is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en
ondersteuning verbreden tot álle studenten die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte
hebben, ongeacht de reden daarvan. Binnen de onderwijssectoren waar passend onderwijs is
ingevoerd, is om die reden een omslag gaande van de vraag ‘wat heb je?’ naar de vraag ‘wat heb
je nodig?’. De behoefte aan een bepaald soort ondersteuning kan ook bestaan zonder medische
verklaring. Omgekeerd meent men nu soms op basis van een diagnoseverklaring ‘recht te hebben’
op bepaalde voorzieningen, ook als die niet doeltreffend zijn.
Als het hele beleid is ingericht op rechten, plichten en verklaringen, dan is het nauwelijks mogelijk
om passend onderwijs handen en voeten te geven. Meer studenten met een functiebeperking
zonder diagnose in het hoger onderwijs is een maatschappelijke ontwikkeling als gevolg van de
omschakeling van het medische naar het sociale model. Het zou goed zijn als in het hoger
onderwijs ook de vraag ‘wat heb je nodig?’ wordt gesteld. Het stellen van die laatste vraag kost
natuurlijk vrijwel altijd geld, want er zal iets ‘geleverd’ moeten worden of er moet gezocht worden
naar manieren om het onderwijs flexibeler te maken.
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Het NIET stellen van die vraag kost echter ook geld, de problematiek en de kosten daarvan worden
dan op de maatschappij afgewenteld. Onderwijsinstellingen doen er goed aan om een visie te
ontwikkelen op hoe om te gaan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid in dezen.

3. Breder leren denken
Wanneer gesproken wordt over studenten met een specifieke aanvullende ondersteuningsbehoefte,
kan men zich afvragen of dit alleen studenten met een functiebeperking betreft.
Onderwijsinstellingen, ook in het hoger onderwijs, doen er goed aan breder te denken. Naast
studenten met een functiebeperking vragen bijvoorbeeld ook studerende moeders, beginnende
ondernemers, studenten met mantelzorgtaken, topsporters, studenten met bestuurs- c.q.
medezeggenschapsfuncties en studenten met een taalachterstand (onder wie vluchtelingen) om
specifieke aanvullende ondersteuning.
Niet voor niets is er een zorgstructuur opgebouwd: schoolmaatschappelijk werk,
vertrouwenspersonen, samenwerking met gemeente (WMO), schuldhulpverlening,
verslavingszorg, huisvesting, verzekeringsmaatschappijen, steunpunt jonge ouders, jeugdzorg,
GGz, genderproblematiek, inburgeraars, enz. Onderzoek en stel vast hoe en met welke partners je
als onderwijsinstelling de ondersteuning vorm wilt geven. Denk na over je definities en doelen.

4. Adequate intake
Onderwijsinstellingen voor mbo hebben belangrijke stappen gezet om de intake van studenten met
een extra ondersteuningsbehoefte te verbeteren. Veel instellingen hebben een intensieve intake
naast het reguliere intakegesprek, om samen met de student vast te stellen welke ondersteuning
hij/zij nodig heeft om de opleiding goed te kunnen doorlopen. Dit is echter nog geen garantie voor
succes. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk in de onderwijsteams
landen, zodat docenten en ondersteuners de ondersteuning praktisch vorm kunnen geven.
In het hoger onderwijs zou zo’n intensieve intake gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten
rond de studiekeuzecheck. Daarbij is het van groot belang de ‘angst voor het kenbaar maken’ bij
zich aanmeldende studenten weg te nemen. Ook in dit kader is een verschuiving van de vraag ‘wat
heb je?’ naar ‘wat heb je nodig?’ noodzakelijk.
Een valkuil is dat de informatie die tijdens de intake wordt uitgewisseld niet aankomt bij het
docententeam. De intakedocent kent het dossier, de overige docenten kennen het niet. Studenten
vragen zich dan af waarom afspraken niet worden nagekomen. Het is natuurlijk wel van belang de
student toestemming te vragen om de informatie te delen.
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5. Warme overdracht
In het verlengde van het vormgeven van de adequate intake dient te worden onderzocht hoe men
beter gebruik kan maken van wat in het ‘toeleverend onderwijs’ al is opgebouwd aan
ondersteuning en voorzieningen. De protocollen die inmiddels met name in het mbo zijn
beschreven, zijn ook bruikbaar in het hoger onderwijs. Daarbij moet echter niet uit het oog worden
verloren dat de ondersteuningsbehoefte kan veranderen in een gewijzigde context. De vraag is of
men elkaar (vo, mbo en ho) nu voldoende kent. Ambulant begeleiders zouden hierin een
brugfunctie kunnen oppakken, mits daar op enige wijze financiering voor wordt gevonden.
Om doorlopende leerlijnen voor studenten te bevorderen, kunnen de hbo-opleidingen de
keuzedelen en associate degrees gebruiken om de overstap van studenten uit het mbo beter te
begeleiden en succesvoller te maken. Veel mbo-opleidingen bieden keuzedelen ‘doorstroom hbo’
aan. Hierin zou ook gericht aandacht besteed kunnen worden aan de doorstroom voor studenten
met een functiebeperking. Nu is dat vaak nog niet het geval.

6. Organisatie van de ondersteuning
Ondersteuning wordt in het vo en mbo steeds meer in de zogenaamde «eerste lijn», binnen de
onderwijs teams, georganiseerd. Docenten, studieloopbaanbegeleiders en mentoren bieden steeds
meer ondersteuning, ondersteund door specialisten uit de «tweede lijn», bijvoorbeeld in de vorm
van zorgteams. Er wordt structureel nagedacht over hoe het onderwijs in de klas meer toegankelijk
en meer gedifferentieerd vormgegeven kan worden.
In het mbo is de kwaliteit van begeleiding enorm verbeterd. Begeleiding is cruciaal. Er is heel veel
geïnvesteerd in hoe studenten te helpen die vastlopen in hun opleiding. Elke mbo-instelling heeft
een tweedelijns staf van experts op het gebied van handicap, maatschappelijk werk etc. Jongeren
krijgen niet alleen ondersteuning op school, maar ook daarbuiten. Gemeenten spelen daarin een
belangrijke rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bieden van jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning.
De uitdaging ligt in het doorbreken van schotten en het effectief organiseren van de
samenwerking. In sommige gemeenten vindt overleg plaats met het samenwerkingsverband
passend onderwijs voor het vo om het Jeugdplan en het ondersteuningsplan op elkaar af te
stemmen. Sinds 1 januari 2019 is aansluiting bij het regionale OOGO (Op Overeenstemming
Gericht Overleg), waar het samenwerkingsverband v(s)o en de jeugdzorg samen zorgen voor een
dekkend aanbod, ook wettelijk verplicht voor mbo-instellingen. Ook het hoger onderwijs zou bij dit
overleg betrokken moeten zijn, maar partijen weten elkaar nog niet altijd te vinden. Gemeenten
hebben nu de kans om in de zogenoemde Code of Conduct goede afspraken te maken, waardoor
de verschillende belangen evenredig gehonoreerd worden.
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7. Rol van de docent
Onderzoekers geven aan dat de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn als positief wordt
ervaren: er ontstaat meer bewustzijn over jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte onder
docenten in de onderwijsteams en er is meer ruimte voor maatwerk. Het gaat niet meer over
studenten met specifieke ondersteuningsbehoeften, maar over differentiatie in de klas, meer
tolerantie voor studenten met een ander tempo. Het gaat meer over kwaliteit van onderwijs en
begeleiding dan over de problemen van een specifieke groep. Wel worden zorgen geuit over de
mate van vereiste en aanwezige expertise in de onderwijsteams om deze ondersteuning vorm te
geven.
Er zijn grote verschillen tussen docenten, zowel qua kennis als qua attitude. Maar wat mag je van
een docent verwachten? Worden docenten tot een voldoende niveau opgeleid? Worden in het
onderwijs van de toekomst andere kennis en vaardigheden van docenten gevraagd? Wat zijn de
docentenkwalificaties ten aanzien van het omgaan met leerlingen met aanvullende
ondersteuningsbehoeften? Deze vragen gelden zeker ook voor het hoger onderwijs, maar in de
bko-trajecten komt ‘studeren met extra ondersteuningsbehoefte’ vaak nog niet aan de orde.

8. Inzet van studenten
Op diverse onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs worden studenten ingezet bij de
begeleiding en ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Zo zijn er verschillende
‘maatjesprojecten’, bijvoorbeeld ten behoeve van studenten met autisme. Hiervoor worden soms
hogerejaars studenten van dezelfde opleiding ingezet, maar in andere gevallen wordt gekozen voor
studenten die een opleiding volgen in het domein ‘Social work’. Ook hier is behoefte aan
verbreding: “Zet meer ‘studentcoaches’ in: ouderejaars studenten die jongerejaars (met of zonder
diagnose) de ondersteuning bieden die zij nodig hebben”.
Op enkele onderwijsinstellingen, waaronder hogeschool Windesheim, beschikt men over een
‘Ambulatorium’. Het Ambulatorium op Windesheim is een leerwerkplaats die verbonden is aan de
hbobacheloropleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (PMT-BA). In dit
Ambulatorium wordt o.a. begeleiding en training gegeven aan studenten met verschillende
problemen/ belemmeringen. Dit is een laagdrempelige voorziening, voor studenten - door
studenten. Windesheim betaalt de kosten. Deelname aan de activiteiten van het Ambulatorium
is niet voorbehouden aan studenten met een functiebeperking, er is geen diagnose vereist.
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9. Uitvoering geven aan het VN-verdrag
Het VN-Verdrag inzake personen met een handicap heeft tot doel: het versterken van de positie
van mensen met een beperking. Uitgangspunten daarbij zijn:





Inclusie
Persoonlijke autonomie
Volledige participatie

Voor het onderwijs houdt dat in: inclusie actief bevorderen door aanpassingen te verrichten en
zorgen voor algemene toegankelijkheid van gebouwen, kennisbronnen en informatiesystemen.
Daar hoort ook bij: passende ondersteuning, heldere communicatie over het ondersteuningsaanbod, passende examinering zodat studenten op hun eigen manier kunnen laten zien dat ze de
vereiste competenties beheersen, extra ondersteuning naar en tijdens stage en arbeidstoeleiding.
Het beleid moet gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen en het denken vanuit kansen.

10. Knelpunten
De overgang van 18- naar 18+ vormt een knelpunt voor de organisaties die ondersteuning bieden
aan studenten. Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte die 18 jaar worden kan dat
bijvoorbeeld betekenen dat de jeugdhulp die ze kregen ophoudt te bestaan. Vanaf dat moment
kunnen zij een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning (WMO) en worden ze geacht
steeds meer zaken zelf te regelen. Dat kan een groot effect op henzelf hebben, maar voor
onderwijsinstellingen is deze overgang van regimes vaak ook lastig om te organiseren.
De overgang van het vo naar hoger onderwijs is voor sommigen sowieso een grote stap, die niet
zonder problemen gezet kan worden. Waar eerst docenten, ouders en zorgcoördinatoren
verantwoordelijk waren voor het signaleren van knelpunten en het regelen van aanpassingen en
voorzieningen, wordt in het hoger onderwijs ineens de student als volwassene aangesproken en
verantwoordelijk gehouden voor het ‘regelen van zijn zaakjes’. Door een verhuizing naar een
andere gemeente, bijvoorbeeld als gevolg van het op kamers gaan wonen bij aanvang van een
nieuwe studie, kan de zorg buiten de school veranderen als gevolg van verschillen in gemeentelijk
beleid. Onderwijsinstellingen dienen zich bewust te zijn van de mogelijke consequenties hiervan
voor de student en rekening te houden met een eventueel gewijzigde zorgvraag.
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Rapportage ‘Passend onderwijs, wel
of geen diagnose vereist?’
1. Inleiding
Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd voor kinderen in het basisonderwijs en
jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit legt een zorgplicht bij
scholen (schoolbesturen). Dat betekent dat zij er vanaf dat moment voor verantwoordelijk zijn om
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.
Het hoger onderwijs valt buiten de wetgeving aangaande passend onderwijs. Dat wil niet zeggen
dat deze wetgeving geen effect heeft op het hoger onderwijs. Leerlingen/studenten die zijn
‘opgegroeid’ met passend onderwijs, zullen over enige tijd instromen in het hbo en het wo. Zij
zullen wellicht andere verwachtingen hebben ten aanzien van ondersteuning en voorzieningen dan
de huidige studenten met een functiebeperking. Bovendien is passend onderwijs niet beperkt tot
deze groep, die op grond van een diagnose kan aantonen dat er ‘iets aan de hand is’. Het geldt
voor álle leerlingen, ongeacht de aard en de oorzaak van hun ondersteuningsbehoefte. Op grond
hiervan kan men zelfs verwachten dat het percentage studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte in de toekomst zal toenemen.
De vraag dient zich aan of het hoger onderwijs in voldoende mate is voorbereid op en toegerust
voor deze veranderende instroom. Min of meer parallel aan de invoering van passend onderwijs is
ook de wetgeving in het sociale domein en in de zorg aangepast. Denk aan de invoering van de
WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Overkoepelend doel van al deze nieuwe wetgeving is
verantwoordelijkheid voor de zorg voor en ondersteuning van mensen die dat nodig hebben,
dichter bij de burgers te leggen. Dit zou tevens de samenwerking tussen hulp en zorg verlenende
instanties (waaronder dus ook onderwijsinstellingen) ten goede kunnen komen.

Het project
Om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het hoger onderwijs op de eerder genoemde
veranderende instroom, heeft Expertisecentrum Inclusief Onderwijs in 2016-2017 een project
uitgevoerd onder de titel ‘Passend onderwijs, wel of geen diagnose vereist?’
Het beoogde resultaat van dit project is als volgt omschreven:
Instellingen voor hoger onderwijs zijn adequaat geïnformeerd over de ontwikkelingen rond passend
onderwijs en de gevolgen daarvan voor de instroom en doorstroom, waardoor zij beter in staat zijn
in te spelen op de wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, ook
zonder dat een medische verklaring wordt overlegd.
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Om dit resultaat te bereiken, zijn de volgende acties uitgevoerd:





literatuurstudie
interviews
studiebijeenkomst

Onderstaande rapportage over deze activiteiten kan worden gelezen als achtergrondinformatie bij
de hiervoor beschreven 10 aandachtspunten.

Literatuurstudie
Er is inmiddels veel gepubliceerd over (invoering van) passend onderwijs, de vóór- en nadelen
ervan voor leerlingen, personeel en onderwijsorganisaties en de manier waarop in het vo en het
mbo aan passend onderwijs vorm wordt gegeven. De Wet Passend Onderwijs geeft schoolbesturen
een zorgplicht. Zij hebben de verantwoordelijkheid om een passende onderwijs plek te regelen
voor alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben. Wat
opvalt is het verschil in aanpak tussen vo en mbo.
Aanpak vo
In het vo werken scholen hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. De
schoolbesturen hebben gezamenlijk de opdracht om voor elke leerling een passend
onderwijsaanbod te realiseren. In een school- ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school
welke ondersteuning zij te bieden heeft. Vaak worden de ondersteuningsmogelijkheden van de
scholen beschreven ten aanzien van: hoeveelheid aandacht/tijd (handen in de klas),
onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, aanwezige expertise en de samenwerking met andere
instanties.
Het samenwerkingsverband zorgt dat hieruit een dekkend ondersteuningsaanbod voor de regio
ontstaat. Dit kan betekenen dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt
geadviseerd over te stappen naar een andere school binnen het samenwerkingsverband. In het
uiterste geval naar het vso. Het ondersteuningsbudget was vóór de invoering van passend
onderwijs ongelijk verdeeld over het land.
Het aantal leerlingen met een indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs verschilde sterk
per regio. Hierdoor ontstonden er regio’s waarin het aantal leerlingen in het vso enorm
teruggebracht moest worden en regio’s waar de middelen voor ondersteuning ineens toenamen. De
samenwerkingsverbanden zijn autonoom in de wijze waarop zij een en ander organiseren, wat tot
gevolg heeft dat er grote onderlinge verschillen bestaan.
Aanpak mbo
Mbo-instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen
ondersteuningsaanbod. Ze stellen de extra ondersteuning en begeleiding van studenten met een
beperking of chronische ziekte vast, organiseren deze en geven deze vorm. Afspraken worden
vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. Iets dergelijks geldt ook in het vo, daar spreekt men
echter van handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief.
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Vanaf 1 augustus 2017 geldt het toelatingsrecht in het mbo. Iedere student die voldoet aan de
vooropleidingseisen, zich tijdig heeft aangemeld én is verschenen op de (eventueel) verplichte
intake-activiteit(en), heeft recht om toegelaten te worden tot de opleiding(en) waarvoor hij of zij
zich heeft aangemeld.
Op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)
waren mbo-instellingen al verplicht om aanpassingen te doen voor studenten met een beperking,
maar het is in het kader van passend onderwijs de bedoeling dat de instellingen de extra
begeleiding en ondersteuning verbreden tot álle studenten die een extra ondersteunings- of
begeleidingsbehoefte hebben, ongeacht de reden daarvan.
Meer in de eerste lijn
Uit tussenrapportages van de OCW-bewindslieden aan de Tweede Kamer blijkt het volgende:
Er zijn inmiddels veel stappen gezet. Uit de eerste evaluatie van de invoering van passend
onderwijs in 2015 bleek dat vrijwel alle mbo-instellingen aan de wettelijke verplichtingen voldeden
en de ondersteuningsstructuur hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Voor het vo geldt dat in
veel regio’s een beweging op gang gekomen is, waardoor het vaker lukt om leerlingen een
passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. De praktijk in veel
samenwerkingsverbanden laat zien dat het lukt om binnen de huidige kaders passend onderwijs te
realiseren.
Ondersteuning wordt steeds meer in de zogenaamde «eerste lijn», binnen de onderwijs teams,
georganiseerd. Docenten, studieloopbaanbegeleiders en mentoren bieden steeds meer zelf
ondersteuning, daarbij ondersteund door specialisten uit de «tweede lijn», bijvoorbeeld in de vorm
van zorgteams. Onderzoekers geven aan dat deze ontwikkeling enerzijds als positief wordt
ervaren; er ontstaat namelijk meer bewustzijn over jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte onder docenten in de onderwijsteams en er is meer ruimte voor maatwerk. Anderzijds
worden zorgen geuit over de mate van expertise in de onderwijsteams om deze ondersteuning
vorm te geven.
Onderwijsinstellingen voor mbo hebben belangrijke stappen gezet om de intake van studenten met
een extra ondersteuningsbehoefte te verbeteren. De onderzochte instellingen hebben een
intensieve intake naast het reguliere intakegesprek om samen met de student vast te stellen welke
ondersteuning hij/zij nodig heeft om de opleiding goed te kunnen doorlopen. Het is belangrijk dat
de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk in de onderwijsteams landen, zodat docenten en
ondersteuners de ondersteuning praktisch vorm kunnen geven.
Grenzen
Er zijn grenzen aan de ondersteuning die mbo-instellingen hun studenten kunnen bieden. Er zijn
studenten aan wie geen ondersteuning geboden kan worden. Mbo-instellingen vinden het soms
lastig om voor hen een meer geschikte opleiding of ondersteuning buiten het onderwijs te vinden.
Om ervoor te zorgen dat er een dekkend ondersteuningsaanbod in de regio bestaat, is het
belangrijk dat mbo-instellingen samenwerken met andere instanties, zoals gemeenten, om hun
studenten extra ondersteuning te bieden. Jongeren krijgen niet alleen ondersteuning op school,
maar ook daarbuiten. Gemeenten spelen daar een belangrijke rol in, omdat zij verantwoordelijk
zijn voor het bieden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De uitdaging ligt in het
doorbreken van schotten, en het effectief organiseren van de samenwerking.
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Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de knelpunten in kaart gebracht die mbo-instellingen en
gemeenten ondervinden bij het afstemmen van de ondersteuning die ze bieden. De handreiking
naar aanleiding hiervan is hier te vinden: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Handreiking-vanjeugdnaarvolwassenheid.pdf. Voorts stemmen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend
onderwijs voor het vo in regionaal verband hun Jeugdplan en ondersteuningsplan al op elkaar af.
Sinds 1 januari 2019 is aansluiting bij het regionale OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg),
waar het samenwerkingsverband v(s)o en de jeugdzorg samen zorgen voor een dekkend aanbod,
ook wettelijk verplicht voor mbo-instellingen. Partijen weten elkaar echter nog niet altijd te vinden.
In het verlengde hiervan wees de Onderwijsraad onlangs op het risico dat er ongelijke
onderwijskansen voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte dreigen te ontstaan.
Instellingen geven onderwijs aan studenten uit diverse gemeenten met verschillende
jeugdhulparrangementen. Dit heeft tot gevolg dat het mogelijk is dat studenten met dezelfde
problematiek binnen dezelfde opleiding verschillende ondersteuning krijgen.
Overgang 18- naar 18+
De overgang van 18- naar 18+ vormt een knelpunt voor de organisaties die ondersteuning bieden
aan studenten. Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte die 18 jaar worden kan dat
bijvoorbeeld betekenen dat de jeugdhulp die ze kregen ophoudt te bestaan, en ze een beroep
moeten doen op maatschappelijke ondersteuning (WMO). Op hetzelfde moment worden ze geacht
steeds meer zaken zelf te regelen. Dat kan een groot effect op henzelf hebben, maar voor
onderwijsinstellingen is deze overgang van regimes vaak ook lastig om te organiseren. Er is nog
geen literatuur gevonden waarin de (mogelijke) gevolgen van de invoering van passend onderwijs
voor het hoger onderwijs worden beschreven. Dit onderstreept het belang van dit project.
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Interviews
Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een samenwerkingsverband, het
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt en een lid van de Geschillencommissie Passend
Onderwijs. Hieruit is de volgende informatie naar voren gekomen.
Wat heb je nodig?
Binnen de onderwijssectoren waar passend onderwijs is ingevoerd, is een omslag gaande van de
vraag ‘wat heb je?’ naar de vraag ‘wat heb je nodig?’. Met andere woorden: er wordt minder
gekeken naar wat de leerling/ student mankeert (en met behulp van een medische verklaring kan
aantonen) en meer naar de specifieke ondersteuningsbehoefte. Verwacht (en gehoopt) wordt dat
het hoger onderwijs deze omslag ook zal maken. Voor het werkelijk slagen van passend onderwijs
is inclusief denken vereist. Vooralsnog is dit echter een illusie. De verschillen tussen
samenwerkingsverbanden zijn groot. Dit leidt soms tot verkeerde verwachtingen als een leerling
verhuist naar een andere regio. Daar komt nog bij dat door zo’n verhuizing ook de zorg buiten de
school kan veranderen, als gevolg van verschillen in gemeentelijk beleid.
Verdichting problematiek
Er treedt binnen de vo-scholen verdichting van de problematiek op, zowel bij de reguliere scholen
(doordat er meer leerlingen met ‘problemen’ binnenkomen) als op de vso-scholen (omdat de
‘lichtere gevallen’ verdwijnen naar het regulier onderwijs en de ‘zwaardere gevallen’ blijven).
De ene school heeft daar meer last van dan de andere.
Verschillen tussen docenten
Er zijn grote verschillen tussen docenten, zowel qua expertise als qua attitude. Daarbij moet de
vraag worden gesteld wat je van een docent mag verwachten en misschien moet ook
geconcludeerd worden dat leraren nu tot een onvoldoende niveau worden opgeleid of dat in het
onderwijs van de toekomst andere kennis en vaardigheden van leerkrachten gevraagd worden. Er
zou gekeken moeten worden naar de docentenkwalificaties ten aanzien van het omgaan met
leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoeften. Dit geldt ook voor het hoger onderwijs: in de
bko-trajecten komt ‘studeren met extra ondersteuningsbehoefte’ niet of nauwelijks aan de orde.
Dit zou wel moeten. Tegelijk moet worden bedacht wat iemand in een klas ‘aankan’ aan
problematiek. De groep docenten in het vo is erg groot en dus ook erg divers. Veel docenten gaan
er inmiddels helemaal voor, anderen voelen zich op de eerste plaats ‘vakdocent’ en lopen nog wat
achter in het zich openstellen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
Mogelijke toename doorstroming
Het is nog te vroeg om te concluderen dat de doorstroming van leerlingen met een
functiebeperking naar het hoger onderwijs zal toenemen als gevolg van passend onderwijs. Omdat
men er op dit moment nog onvoldoende in slaagt om alle leerlingen de ondersteuning te bieden die
zij nodig hebben, stromen er nog steeds meer af dan feitelijk nodig zou zijn. Daarnaast laat
onderzoek zien dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al vanuit het primair onderwijs
minder vaak een havo- of vwo-advies krijgen dan leeftijdsgenoten met een vergelijkbaar niveau.
Vanaf het moment dat het lukt om elk kind te bieden wat het nodig heeft, zal de doorstroming naar
het hoger onderwijs inderdaad kunnen toenemen.
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Een andere reden voor toename zou ook nog kunnen zijn dat de maatschappij steeds complexer
wordt en een toenemend aantal jongeren daardoor in de problemen komt en dus meer
ondersteuning nodig heeft. Echter, wanneer men er in slaagt het systeem waarbij altijd wordt
gevraagd naar een (medische) verklaring los te laten, en het onderwijs wordt ingericht op de
diversiteit van de studentenpopulatie, dan zal de vraag naar extra ondersteuning ook kunnen
afnemen.
Geen privileges
Als leerlingen die zijn ‘opgegroeid’ met passend onderwijs met andere verwachtingen instromen in
het hoger onderwijs dan hun voorgangers, dan heeft het toeleverend onderwijs het goed gedaan.
Nog mooier zou het zijn als in het hoger onderwijs ook meteen de vraag ‘wat heb je nodig?’ wordt
gesteld. Hier speelt ook nog een ander aandachtspunt, namelijk: het ‘gemak’ waarmee nu soms
wordt gezwaaid met een diagnoseverklaring, op grond waarvan men dan recht meent te hebben op
bepaalde voorzieningen. Een leerling of student met een beperking heeft ook de plicht om er tot op
zekere hoogte zelf wat harder aan te trekken. Het hebben van een beperking geeft je geen
privileges.
Warme overdracht
Warme overdracht is heel belangrijk. Bij de overgang van po naar vo, maar ook bij latere
overgangen. Onderwijsinstellingen kunnen leren van elkaars ervaringen. Er wordt ook in
geïnvesteerd bij de overgang van vo naar mbo, maar de schaalgrootte (er zijn natuurlijk heel veel
vo-scholen van waaruit leerlingen in het mbo instromen) maakt het lastig. Dat zal bij de overgang
naar het hoger onderwijs wellicht nog moeilijker zijn, maar het is even belangrijk! Een andere
valkuil is dat de informatie die tijdens de warme overdracht wordt uitgewisseld niet aankomt bij
het docententeam.
De intakedocent kent het dossier, de overige docenten kennen het niet. Ouders en leerlingen/
studenten vragen zich dan af waarom docenten het niet weten. Op dit moment wordt
geëxperimenteerd met trajecten waarbij de begeleiding in het ene schooltype nog even doorloopt
in de vervolgopleiding, of vanuit de vervolgopleiding al eerder begint. Een ambulant begeleider in
het vo kan bijvoorbeeld met een leerling meegaan naar de kennismaking met de vervolgopleiding
in het hoger onderwijs, of naar een gesprek met de studentendecaan. Dat gebeurt nog erg weinig.
Om te kunnen aangeven wat een leerling aan ondersteuning en voorzieningen in het hoger
onderwijs nodig zal hebben, moet de vo-school niet alleen zijn eigen leerlingen goed kennen, maar
ook voldoende kennis moeten hebben van het hoger onderwijs.
De ondersteuningsbehoefte kan overigens veranderen als de context wordt gewijzigd. De vraag is
of men elkaar (vo en ho) nu voldoende kent. Ambulant begeleiders zouden hierin wel een
brugfunctie kunnen oppakken, mits daar financiering tegenover staat. Daarnaast is er de
mogelijkheid van de overdracht van ‘leerlingdossiers’, maar het gebruik van verschillende digitale
systemen maakt dat soms weer lastig.
Gevaar juridisering
Indien een school of samenwerkingsverband in de ogen van een leerling (of de ouders) in gebreke
blijft, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs (de leden
hiervan hebben zitting op basis van een ministeriele benoeming). Op zich een goede zaak, maar
het risico van steeds verdere juridisering van het onderwijs ligt op de loer. De Geschillencommissie
doet richtinggevende uitspraken, deze worden letterlijk gevolgd.
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Casuïstiek op basis van lichamelijke beperkingen komt nauwelijks voor bij de geschillencommissie.
Scholen hebben vaak voorzieningen voor doven/blinden etc. Wel zijn er zaken met betrekking tot
bijvoorbeeld autisme en problemen bij begeleiding in psychosociale sfeer. Met name in mbo komt
dit relatief veel voor, vo-scholen hebben het wat dat betreft vaak beter op orde. Sociale en
huiselijke problematiek spelen daarnaast een grote rol.
Tijd voor discussie
De tijd is rijp om de discussie aan te gaan: hoe gaan we om met mensen die niet als vanzelf
kunnen voldoen aan eisen? In het mbo is de kwaliteit van onderwijs en begeleiding enorm
verbeterd. Begeleiding is cruciaal. Er is heel veel geïnvesteerd in hoe studenten te helpen die
vastlopen in opleiding. Elke mbo-instelling heeft een tweedelijns staf van experts op het gebied van
handicap, maatschappelijk werk etc. De grote mbo-instellingen die vergelijkbaar zijn met hboinstellingen hebben daarvoor vaak veel mensen in dienst, naast de mentoren. Passend onderwijs
gaat iets losmaken, maar: kom weg van handicap, stoornis en beperkingen. Door het zo te
noemen voor die groep, mist het de grotere discussie: hoe stellen we ons op naar de studenten?
Het gaat niet meer over studenten met specifieke beperking, maar over differentiatie in de klas,
meer tolerantie voor studenten met een ander tempo. Het gaat meer over kwaliteit van onderwijs
en begeleiding dan over een specifieke groep. Breng de problematiek meer in opleidingsteams zelf.
Afscheid nemen van criteria-denken
Uit onderzoek bij een ho-instelling naar het beleid bij ondersteuning van studenten met een
beperking, kwamen signalen dat dat beleid niet adequaat was. Het bleek vooral te gaan over
functiebeperking, handicap, chronische ziekte. In het hele onderwijs is echter een beweging
gaande: ‘wat heeft student nodig?’ in plaats van ‘wat heeft de student?’ Dit vormt de grondslag
van passend onderwijs. Dit heeft consequenties voor hoe je naar studenten kijkt. Het medisch
model biedt heel veel houvast. Beperkingen worden aangetoond met een diagnose en een
medische verklaring. Daaraan kun je regelgeving ophangen. Je kunt ook protocolleren: als je
dyslexie hebt, dan heb je recht op… etc. Op het moment dat je daarvan afstapt, vallen zekerheden
weg. Behoefte aan bepaald soort ondersteuning kan ook bestaan zonder medische verklaring. Als
het hele beleid is ingericht op rechten en plichten en verklaringen, kan het met het de visie van
passend onderwijs niet meer uit de voeten. Het vo heeft al afscheid genomen van criteria-denken.
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Studiebijeenkomst
Op 7 maart 2017 vond in Zwolle in samenwerking met hogeschool Windesheim een
studiebijeenkomst plaats met als titel: Passend onderwijs: (geen) diagnose vereist? Hiervoor waren
vertegenwoordigers uitgenodigd van verschillende onderwijssectoren, ambulante begeleiding,
gemeenten, het UWV en zorginstellingen die zich bezig houden met passend onderwijs.
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende vragen centraal:




Wat leren we van de eerste ervaringen met passend onderwijs?
Wat is nodig voor een doorlopende lijn voor leerlingen/studenten met specifieke
ondersteuningsbehoeften bij de overgang vo => ho en vo => mbo => ho




Wat kan het ho leren van vo en mbo en andersom?
Is het ho voldoende voorbereid op de generatie die komen gaat?

Na een korte toelichting op het project, waarin ook werd ingegaan op een nieuwe kijk op
gezondheid, het VN-verdrag inzake personen met een handicap en het onderscheid tussen het
Medische en het Sociale model, volgden vier ‘pitches’.
Highlights uit de pitches
1. Henk Keesenberg, coördinator swv vo en po IJssel Vecht (regio Zwolle)
In het Samenwerkingsverband IJssel-Vecht zijn 13 schoolbesturen met in totaal 45 scholen
vertegenwoordigd. Drie kernvragen zijn leidend:
−

Zit de leerling op de juiste plek?

−

Zijn de processen op orde?

−

Komen de middelen op de juiste plek? (Verdeling vindt plaats door Commissie toewijzing.)

Er worden 3 categorieën gehanteerd, gekoppeld aan de ernst van de belemmering. Deze
categorieën lopen dwars door de traditionele clusterindeling (cluster 1 t/m 4).
Onderzoek wijst uit dat er in West Nederland minder leerlingen naar het speciaal onderwijs
worden doorverwezen dan in Oostelijk Nederland. Een verklaring zou kunnen zijn dat men in
het Westen minder gauw geneigd is om van ‘afwijkend gedrag’ te spreken. Een diagnose is niet
altijd vereist, want:
−

nadruk ligt op onderwijsbehoeften;

−

handelingsgerichte diagnostiek is leidend;

−

uitgaan van een integraal kindbeeld;

−

de leerling wordt in zijn/haar context gezien;

−

er bestaan geen landelijke criteria (behalve voor praktijkonderwijs en ernstig meervoudige
beperkingen).

Doorverwijzing naar vso gebeurt nog op grond van de behoefte aan meer individuele aandacht,
dus plaatsing in kleinere groepen. Ook een reden kan zijn dat het reguliere vo
handelingsverlegen is. Ambulante begeleiding is zoveel mogelijk binnen de scholen gehaald.
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2. Cor van Waveren, loopbaanadviseur ROC Friese Poort en tevens lid van het platform Passend
Onderwijs van de MBO Raad.
Cor van Waveren verving een vertegenwoordiger van de MBO Raad, die helaas verhinderd was.
Hij maakt duidelijk dat hij vooral namens zichzelf praat. Zijn diagnose is dat er in het verleden
door onderwijsinstellingen veel geld verdiend is door leerlingen in de leerlinggebonden
financiering (LGF) te krijgen. Ambulant begeleiders schreven begeleidingsplannen en voerden
begeleiding uit. Dit leidde echter niet tot enige motivatie om het orthopedagogisch repertoire te
verbeteren. Dat bleek wel toen ‘de rugzak’ werd afgeschaft. Overigens zijn de protocollen die in
het mbo zijn beschreven, ook bruikbaar in het hbo.
Met de invoering van passend onderwijs kwam dit ‘verdienmodel’ te vervallen. De vraag
verschoof van ‘wat heb je?’ naar ‘wat heb je nodig?’ Het stellen van die laatste vraag kost
vrijwel altijd geld, want je zult dan iets moeten leveren. Het NIET stellen van die vraag kost
echter ook geld, de problematiek en de kosten daarvan worden dan op de maatschappij
afgewenteld. Onderwijsinstellingen doen er goed aan om een visie te ontwikkelen op hoe om te
gaan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid in dezen. Ondanks de verschuiving van de
vraagstelling is het volgens Cor van Waveren toch altijd goed om met studenten hun diagnose
te bespreken. En vervolgens te vragen ‘wat heb jij nodig?’. En als er onduidelijkheid is: raad
studenten wel aan om naar de huisarts te gaan. Vanuit een diagnose kan een student ook (al
of niet externe) hulp en zelfinzicht krijgen.
Wanneer gesproken wordt over studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte, moet je
je afvragen of dit alleen studenten met een functiebeperking betreft. Je kunt ook breder
denken, er is tenslotte een hele zorgstructuur opgebouwd: schoolmaatschappelijk werk,
vertrouwenspersonen, samenwerking met gemeente (WMO, RMC, LPA), schuldhulpverlening,
verslavingszorg, huisvesting, verzekeringsmaatschappijen, steunpunt jonge ouders, jeugdzorg,
GGz, genderproblematiek, inburgeraars, enz.
Hoe en met welke partners wil je als onderwijsinstelling de ondersteuning vorm geven? Denk
na over je definities en doelen. De school als vindplaats versus de school als werkplaats.
Uitvoering geven aan het VN-verdrag betekent volgens Cor van Waveren: passende
ondersteuning, heldere communicatie over het ondersteuningsaanbod, passende examinering
zodat studenten met een beperking op hun eigen manier kunnen laten zien dat ze de inhoud
van het kwalificatiedossier beheersen en het beroep kunnen uitoefenen, extra ondersteuning
naar en tijdens stage en arbeidstoeleiding. Het mbo heeft hierin volgens hem nog een hele
ontwikkeling door te maken. De belangen van de studenten komen nog teveel op de tweede
plaats.
Binnenkort wordt in de wet het Toelatingsrecht vastgelegd. Wie wettelijk toelaatbaar is, krijgt
recht op toelating tot de opleiding van zijn of haar keuze. Doel van de wet is ervoor te zorgen
dat v(s)o-leerlingen een studiekeuze maken die past bij hun ambities en talenten en die
gebaseerd is op goed inzicht in de arbeidsmarkt. Zeker voor kwetsbare studenten zijn ‘relatie,
competentie en autonomie’ belangrijk. Nu plaatsen de onderwijsinstellingen de mbo-student bij
de opleiding waarvoor zij denken dat de student geschikt is. De wet betekent een grote
omslag.
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Om doorlopende leerlijnen voor studenten te bevorderen, kunnen de hbo-opleidingen de
keuzedelen en associate degrees gebruiken om de overstap van studenten uit het mbo beter te
begeleiden en succesvoller te maken. Veel mbo-opleidingen bieden keuzedelen ‘doorstroom
hbo’ aan. In de toekomst zou Cor van Waveren graag zien dat ouders en v(s)o-scholen de
kinderen ‘waar iets mee is’ al op de leeftijd van 14 jaar (of jonger) in beeld brengen bij de
zogenoemde wijkteams. Namens de gemeente ondersteunt de medewerker van het wijkteam
de ouders en de jongere dan bij het vinden van een realistisch toekomstperspectief en houdt
toezicht op de plicht van de v(s)o-school om een goede loopbaanoriëntatie aan te bieden in
samenwerking met het vervolgonderwijs mbo of hbo. En met UWV en SBB, die belastbaarheid
en (toekomstige) kans op werk in beeld kunnen brengen, kan voor aangepaste stage en
aangepast werk gezorgd worden. Gemeenten hebben nu de kans om in een ‘Code of Conduct’
goede afspraken te maken, waardoor de verschillende belangen (dus ook die van jongeren met
passend onderwijs mbo) evenredig gehonoreerd worden.
3. Frederieke Bunjes, studentendecaan ArtEZ
ArtEz is een hogeschool voor het kunstonderwijs, met de volgende opleidingen: Architectuur en
Interieur, Beeldende Kunst, Dans, Muziek, Theater, Schrijven, Vormgeving, Mode,
Docentopleidingen. De hogeschool heeft vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle. Aan ArtEZ
studeren ca. 3.000 studenten, waarvan 17% internationaal (circa 30 verschillende
nationaliteiten). Er werken ruim 600 docenten (vrijwel allemaal part time & actief in
kunstwereld). Het totale studieaanbod bestaat uit Vooropleidingen, Bacheloropleidingen,
Masteropleidingen en Honours Programmes. In de visie van ArtEZ zijn de kunsten essentieel
voor de ontwikkeling van mens en wereld. De missie luidt dan ook: ArtEZ leidt kunstenaars op
die een belangrijke bijdrage leveren aan de wereld.
Het beleid van ArtEZ m.b.t. studeren met een functiebeperking is als volgt samen te vatten:
wegnemen van belemmeringen, denken vanuit kansen, ondersteuning of aanpassingen bieden
waar nodig. Bij inschrijving vindt selectie plaats door middel van een Toelatingsexamen.
Daarbij staat het talent centraal. Gekeken wordt naar het werk van de student en niet alleen
naar “wie ben jij en wat zit er in je rugzak?” Er wordt niet gevraagd naar beperkingen, maar
wel naar leerbaarheid. Kun je leren wat moeilijk is? Wat verwachten wij van studenten en is
dat haalbaar? Binnen de kunstopleidingen is sprake van een relatief hoog percentage studenten
met een functiebeperking. In Zwolle ligt dat bijvoorbeeld op 23%.
Bij verzoeken die aan de examencommissie worden voorgelegd wordt altijd nog een diagnose
vereist, dan wel een medische verklaring, dan wel een verklaring van de decaan waaruit blijkt
dat deze over ‘bewijsmateriaal’ beschikt. De examencommissie voert dit beleid vanuit de
gedachte dat daarmee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij accreditatie van de
opleidingen. Om toch de visie van ArtEZ met betrekking tot studeren met een functiebeperking
te kunnen waarmaken naar studenten, ondanks dat de examencommissie zo sterk vanuit het
medisch model werkt, wordt het onderwijs anders ingericht. Er is veel begrip en bereidheid om
te helpen onder de docenten. Dit wellicht mede omdat ook onder de docentenpopulatie relatief
veel functiebeperkingen voorkomen.
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4. Tijmen en Sander, studenten aan de opleiding Psychomotorische therapie van Hogeschool
Windesheim.
In het kader van hun stage werken Tijmen en Sander in het Ambulatorium van de hogeschool.
Het Ambulatorium is een ontmoetingsplek gebaseerd op samenwerking tussen studenten,
docenten, ervaren therapeuten en organisaties of opdrachtgevers. Het is een leer-werkplaats
die verbonden is aan de hbo-bacheloropleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
(PMT-BA) van Windesheim. Door participatie in het Ambulatorium gaan de docenten en
studenten een beroepsinhoudelijke verbinding aan met een externe partner (de vragende
partij) om gezamenlijk te komen tot een antwoord op diens vraag. In het Ambulatorium wordt
o.a. begeleiding en training gegeven aan studenten met verschillende problemen/
belemmeringen.
De overgang havo => ho en mbo => ho kan een harde landing geven, omdat studenten
bepaalde competenties missen die in het toeleverend onderwijs niet of onvoldoende worden
aangeleerd, zoals bijvoorbeeld sociaal communicatieve vaardigheden, organiseren en plannen
(ook voor ‘gewone’ studenten lastig), spanningsregulatie, faalangstreductie e.d. Het
Ambulatorium is een laagdrempelige voorziening, voor studenten - door studenten.
Windesheim betaalt de kosten. Deelname aan de activiteiten van het Ambulatorium is niet
voorbehouden aan studenten met een functiebeperking, er is geen diagnose vereist. Er wordt
wel naar gevraagd, maar niet als toelatings- of selectiecriterium. De insteek is altijd: ga uit van
de mogelijkheden! Studenten die de trainingen etc. verzorgen, doen dit in het kader van stage
binnen de opleiding die zij volgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Groepsdiscussie
Na de pitches werd door de deelnemers in subgroepen gesproken aan de hand van de volgende
stellingen:
1. De invoering van passend onderwijs in vo en mbo leidt op termijn tot meer studenten met een
functiebeperking (maar zonder diagnose) in het hoger onderwijs.
2. Met de omslag van definities zullen leerlingen en studenten in de toekomst geen diagnose meer
nodig hebben om gebruik te kunnen maken van voorzieningen.
3. Het onderwijs moet anders (inclusief), want de manier waarop het huidige onderwijs (in alle
sectoren) nu georganiseerd is, werpt voor veel leerlingen en studenten (met een
functiebeperking) belemmeringen op.
Dit leverde de volgende reacties op:



Meer studenten met een functiebeperking zonder diagnose in het hoger onderwijs is een
maatschappelijke ontwikkeling als gevolg van de omschakeling naar het sociale model, die
overigens traag verloopt.



De ‘verdichting’ in problematiek is in het ho in die zin merkbaar dat ook wij nu studenten
ontmoeten die wij eerder niet zagen. Met andere woorden: meer studenten met een grotere
diversiteit aan beperkingen en een stapeling ervan.



De ‘bewijsvoering’ voor wat nodig is zal meer ‘op maat’ moeten plaatsvinden, in plaats van het
overhandigen van een medische verklaring, op basis waarvan men meent ‘recht te hebben’ op
bepaalde voorzieningen.



Voor toekenning van voorzieningen zou men ‘handelingsgerichte diagnostiek’ moeten



Het biedt meer kansen voor studenten.

toepassen in plaats van medische diagnostiek.
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Het uitgangspunt moet zijn: aanpassing alleen als het echt noodzakelijk is, liefst zo ‘gewoon’



Het toekenningsbeleid is nu, mede op grond van de kosten, gebaseerd op wantrouwen. De



Bestaat er een reële kans dat studenten ‘alle’ voorzieningen gaan aanvragen als een diagnose



Het is nog onvoldoende duidelijk wat passend onderwijs oplevert. Meer inzicht in de



Ook bij het werken op basis van het sociale model moet er regelgeving zijn, om de kosten in de



DUO is nog niet ingericht op toepassing van het sociale model en vraagt nog om ‘bewijs’. Goed



Examencommissies moeten stap voor stap toe naar toekenning van voorzieningen op basis van



Het ho zal meer divers moeten worden in zijn voorzieningen. Ook in examinering. Meer vormen





Het beleid zou op basis van mogelijkheden moeten zijn.

als het kan.
overheid stuurt op rendement, niet op het sociale model.
niet vereist is? Of is dit een ongegronde angst?
opbrengsten is wenselijk, kijk in de breedte naar de verhouding tussen kosten en baten.
hand te houden.
om dit aan te kaarten bij de politiek.
het sociale model. Geef iedereen voldoende tentamentijd!
van examinering die studenten zelf kunnen kiezen, zo lang de inhoud maar hetzelfde blijft.
Speel in op de diversiteit, denk aan Universal Design for Learning (UDL).
Bij een meer inclusief onderwijsconcept neemt het belang van een diagnose af, omdat het
minder belemmeringen creëert, die binnen het huidige medisch model aangetoond moeten
worden om voorzieningen te krijgen.



Ook bij werken vanuit het sociale model zullen er uitvallers, thuiszitters zijn. Wat is het
moment waar je als opleiding nog kan afwijzen bij intake (binnen het sociale model)?




Er is een spanning tussen opleiden tot een beroep en studenten een opleiding willen bieden.
‘Het juk van het toekomstige beroep’ helpt daar niet bij. Er is zorg over de waarde van het
diploma wanneer dat in diverse vormen is getoetst. Glippen er zo geen onbekwame studenten
doorheen? Bijvoorbeeld naar beroepen die specifieke kwaliteiten vragen, zoals bij
verpleegkundigen?



Het onderwijs moet anders, zodat er ook mogelijkheden komen voor studenten die nu niet





Moeten er geen “algemeen vormende” opleidingen komen voor sommige groepen?

precies in een bepaald beroepsbeeld passen.
Uitdaging: zoek naar passend werk in samenwerking met de markt/het bedrijfsleven.
Zet studenten met een functiebeperking in de rol van ‘klokkenluider’, want als het voor hen
goed geregeld is (en ze dus níet aan de bel hoeven trekken), is het voor álle studenten goed
geregeld.



Maak gebruik van de diensten van ambulante begeleiders en externe hulpverleners, ter
ondersteuning van docenten en slb’ers.



Zet meer ‘studentcoaches’ in: ouderejaars studenten die jongerejaars (met of zonder diagnose)
de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.
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Over ECIO
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, informeert, adviseert en ondersteunt universiteiten,
hogescholen en het mbo bij vraagstukken rondom inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat
studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en
kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder
belemmeringen.
Al meer dan 75 jaar zetten we ons, samen met studenten en onderwijsinstellingen, in voor studeren
zonder belemmeringen. Voor het creëren van bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs,
gelijke kansen en het doorbreken van taboes. ECIO adviseert en helpt onderwijsorganisaties bij:
●

beleid ontwikkelen voor inclusief onderwijs

●

expertise vergroten rondom ondersteuningsvragen

●

kennis vergaren en delen via netwerken en ontmoetingen.

Meer weten? www.ecio.nl
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