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Samenvatting

Met betrekking tot de zorg voor zorgleerlingen geldt dat er de afgelopen decennia veel is 

veranderd. Van een gedifferentieerd systeem met vele verschillende scholen voor speciaal 

onderwijs worden zorgleerlingen vanaf het begin van de jaren negentig, waar mogelijk, 

geïntegreerd binnen het reguliere basisonderwijs. Een verschuiving die kan worden bezien  

als een paradigmawisseling. Van een dergelijke wisseling is sprake wanneer een cumulatie 

van gebeurtenissen en omstandigheden ertoe leidt dat het bestaande paradigma niet langer 

een oplossing biedt. Wanneer er onder invloed van nieuwe inzichten en omstandigheden 

sprake is van een verschuiving in beleid en denken over een bepaald beleidsterrein is er 

sprake van een nieuw paradigma, met bijbehorende wetgeving (Hall, 1993).

Aan het einde van de jaren zestig blijkt uit onderzoek dat leerlingen uit arbeidersgezinnen 

niet tot maximale ontplooiing komen omdat ze hier niet genoeg voor worden gestimuleerd 

(Matthijssen & Sonnemans, 1958 in: Onderwijsraad, 2000). Hiernaast blijkt uit onderzoek 

dat bepaalde zorgleerlingen beter presteren wanneer ze onderwijs volgen op een school voor 

regulier basisonderwijs, terwijl andere zorgleerlingen juist beter presteren op een school voor 

speciaal onderwijs (Carlberg & Kavale in: Smeets, Van der Veen, Derriks & Roeleveld, 

2007). Deze inzichten leiden ertoe dat er op een andere manier over de behoeften van 

zorgleerlingen gedacht wordt. Waar het stelsel van buitengewoon lager onderwijs lange tijd 

als de beste oplossing en inrichting wordt gezien blijkt dat onderwijs volgen op een school 

voor speciaal onderwijs lang niet voor alle leerlingen de beste oplossing vormt. 

Binnen dit onderzoek wordt er vanuit het discours van de politiek onderzocht op welke wijze 

deze paradigmawisseling zich voltrekt. Dit wordt onderzocht aan de hand van een 

discoursanalyse. Waar een paradigma kan worden beschouwd als uitgangspunt van beleid, 

bepaalt het discours van actoren de richting en vormgeving van beleid. Een analyse van 

discours kan duiden onder invloed van welke ideeën of overtuigingen beleid aan verandering 

onderhevig is en hoe dit in de loop der tijd verandert. Binnen dit onderzoek is gekozen voor 

de periode van 1968 tot 1998. Hiervoor is gekozen omdat nieuwe inzichten over de zorg voor 

zorgleerlingen aan het begin van deze periode tot stand kwamen, om uiteindelijk in 1998 

wettelijk verankerd te worden binnen de Wet op het Primair onderwijs. 
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Om deze verschuiving te kunnen duiden wordt een onderscheid gemaakt in twee coalities van 

actoren. Een discourscoalitie die pleit voor de bestaande indeling van het speciaal onderwijs, 

hier benoemd als de differentiatiecoalitie, welke van mening is dat de onderverdeling moet 

blijven bestaan. En een discourscoalitie die pleit voor verandering en de overtuiging deelt dat 

(sommige) zorgleerlingen onderwijs moeten kunnen volgen op een school voor regulier 

basisonderwijs, hier benoemd als de integratiecoalitie. Lang is de differentiatiecoalitie 

dominant, wat leidt tot wetgeving die de verregaande differentiatie van het speciaal onderwijs 

in stand houdt. Nieuwe inzichten over de behoeften van zorgleerlingen en ontwikkelingen in 

de samenleving leiden ertoe dat kanttekeningen worden geplaatst bij het bestaande stelsel van 

speciaal onderwijs en over andere mogelijkheden wordt gesproken. Wanneer de Wet op het 

Basisonderwijs in 1985 wordt ingevoerd en het speciaal onderwijs hiermee zijn wettelijk kader 

verliest komt er een tijdelijke wet voor het (voortgezet) speciaal onderwijs tot men het eens is 

over de toekomst van het speciaal onderwijs. De integratiecoalitie wordt binnen deze periode 

steeds dominanter. Uiteindelijk is er met de komst van het Weer samen naar school-beleid en 

de Wet op het Primair onderwijs sprake van een dominantere integratiecoalitie, wat leidt tot 

een verandering in wetgeving en de besproken paradigmawisseling.

Een verandering die binnen dit onderzoek wordt onderzocht middels het Advocacy Coalition 

Framework (ACF) van Sabatier (1988). Actoren zoeken en vinden elkaar binnen een policy 

subsystem op basis van een gedeeld belief system. En het Discours Coalition Perspective van 

Hajer (1989). Het taalgebruik van betrokken actoren en onderhevige argumenten tekent de 

machtsstrijd af, waarbinnen actoren elkaar op basis van een gedeelde overtuiging vinden. De 

paradigmawisseling die zich met betrekking tot het speciaal onderwijs heeft voltrokken 

kenmerkt zich aan het begin van de periode van analyse vooral door de behoeften en belangen 

van de individuele leerling voorop te zetten. Het beste voor de leerling dient te worden 

nagestreefd, wat door de naamswijziging van buitengewoon lager onderwijs naar speciaal 

onderwijs wordt onderstreept. Alle politieke actoren scharen zich echter achter dat het beste 

voor de leerling moet worden nagestreefd, wat ruimte biedt voor het debat. Later in de 

periode van analyse gaat het echter veel meer over de organisatorische aspecten en de 

financiële omkadering van de samenwerkingsverbanden, waardoor zorg voor de zorgleerling 

meer op de achtergrond lijkt te zijn gekomen en het vooral een debat wordt over zaken die 

niet of minder met onderwijs te maken hebben. Uiteindelijk kan de hele omwenteling van 

anders kijken naar de behoeften van zorgleerlingen als basis voor de paradigmawisseling 

worden beschouwd, waarbij geldt dat de invulling van beleid een tijdrovender proces was dan 

de veranderingen in belief system van de betrokken actoren.  
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Voorwoord

 “Wie A zegt, moet ook B zeggen…”

Op de valreep van collegejaar 2010/2011 leverde ik mijn scriptie in. Op de allerlaatste dag van 

het studiejaar. Het vermoeden dat ik had werd echter bewaarheid, mijn stuk was onvoldoende 

voor een voldoende. Samen met mijn begeleider Sebastiaan ben ik vervolgens in goed overleg 

en in een rustig tempo doorgegaan met het aanpassen van mijn stuk. Waar het aanvankelijk 

op een wedstrijd sneltypen leek, om het toch maar binnen de gestelde tijd te halen, zorgde het 

wegvallen van een strikte deadline voor rust. Hoewel het niet binnen een jaar behalen van 

mijn master als een domper beschouwd kan worden voelde het ook als een nieuwe start. 

Terugkijkend kan ik dan ook stellen dat ik op dat moment niet pessimistisch gestemd was, 

maar dat ik wel zin had in het opnieuw ordenen van mijn onderzoek. 

Zin die echter opslag weg was toen mijn vader ernstig ziek bleek. Alles leek ineens 

onbelangrijk en futiel. Geluk en de gezondheid van de mensen die je lief hebt bleken ineens 

zo veel belangrijker. Plotseling zag ik mezelf voor een volkomen andere uitdaging gesteld. 

Waar het eerst allemaal om de inhoud van mijn onderzoek ging, werd het een traject dat in het 

teken stond van doorbijten. Een periode van weinig concentratie brak aan. Waar het thema 

van mijn tutorgroep was gevangen tussen beleidsdoelen was bleek ik ineens zelf gevangen. 

Gevangen tussen wel of niet aan mijn scriptie willen en/of kunnen werken. Hoewel stoppen 

in mijn ogen nooit een optie is geweest ben ik Sebastiaan Steenman meer dan dankbaar voor 

zijn rust, begrip en enthousiasme. Margo Trappenburg wil ik bedanken voor het zijn en 

blijven van mijn tweede lezer. Ook Ellen Roza wil ik bedanken voor de steun en gezelligheid.

Hoeveel langer het ook heeft mogen duren: “Wie A zegt, moet ook B zeggen”. En tegen 

diegene die hun scriptie nog moeten schrijven kan ik dan ook niets anders zeggen dan dat het 

een proces is dat je moet beleven. Deze beleving had ik niet kunnen doormaken zonder de 

steun van mijn vader en moeder, zusjes, huisgenoten en vrienden - “you rock my world”.  

 

Veel plezier met lezen!

Marianne Mooiman
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1. Inleiding 

 “Tegenwoordig is de tendens in Den Haag niet meer om alle leerlingen met 

 bijvoorbeeld gedragsproblemen het speciale onderwijs te laten volgen, maar is de 

 tendens: Wat regulier kan, moet regulier, wat speciaal moet, kan speciaal” 

 (Greven, 2007, p. 10).

1.1 AANLEIDING

Hedendaags beleid voor zorgleerlingen staat in schril contrast met eerder beleid voor 

leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Waar zorgleerlingen lange tijd werden 

ondergebracht op een school voor speciaal onderwijs worden deze leerlingen tegenwoordig 

zo veel mogelijk geïntegreerd binnen het reguliere basisonderwijs. Dit omschrijft Greven 

(2007) als volgt:“Wat regulier kan, moet regulier, wat speciaal moet, kan speciaal” (Greven, 

2007, p. 10). Door het Centraal Planbureau (CPB, 2009) wordt een onderscheid gemaakt in 

zorgleerlingen met zware handicaps en grote gedragsproblemen die onderwijs volgen op een 

school voor speciaal onderwijs en zorgleerlingen met matige handicaps die onderwijs kunnen 

volgen op speciale scholen voor het reguliere basisonderwijs (CPB, 2009, p. 9).  

Een wezenlijke andere insteek en een verschuiving waarvoor een verandering in beleid 

noodzakelijk is. Maar ook een verschuiving die decennia kost, wat volgens Leune (2007) te 

verklaren is vanuit de grootte van het onderwijsstelsel. De samenvoeging van de vele 

leerlingen, ouders, scholen, besturen en organisaties die bij het onderwijs betrokken zijn 

maken dat onderwijsbeleid moeilijk te veranderen is (Leune, 2007). 

Een recent voorbeeld van een onderwijshervorming is de invoering van Passend onderwijs. 

Beleid dat voort bouwt op eerder onderwijsbeleid maar het accent legt op een verandering van 

de sturingsmechanismen en op een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (Ledoux & 

Smeets, 2011). Over de invoering van Passend onderwijs stelt Bekkers (2011) dat de wijze 

waarop het beleid zich heeft ontwikkeld nogal ongrijpbaar is door ‘koerswijzigingen in de 

vorm van opzet en doelstellingen van het beleid’. Verklaringen hiervoor zijn volgens Bekkers 

te vinden in externe ontwikkelingen, zoals de financiële crisis, en met veranderende inzichten 

(Bekkers, 2011, p. 16). 
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‘Ongrijpbaar’ is niet alleen kenmerkend voor de invoering van Passend onderwijs. 

Beleidsveranderingen binnen het Nederlandse onderwijs kunnen in het algemeen als 

ingewikkeld worden beschreven. Binnen dit onderzoek wordt het traject naar de invoering 

van het Weer samen naar school-beleid en de Wet op het Primair onderwijs onderzocht. Een 

beleidsverandering die samenhangt met de oprichting van de regionale expertisecentra 

(REC’s) en de leerlinggebonden financiering (LGF) (Ledoux, Smeets & Van Rens, 2010). 

Binnen het WSNS-beleid werd een samenwerking tussen scholen voor regulier 

basisonderwijs en bepaalde typen scholen voor speciaal onderwijs vastgelegd binnen 

regionale samenwerkingsverbanden. Namelijk scholen voor leerlingen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden (LOM-scholen), scholen voor moeilijk lerende kinderen (MLK-

scholen) en de afdelingen voor in ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK-afdelingen). 

Hierbij lag de nadruk op zorgverbreding van het reguliere basisonderwijs, dat beter in staat 

gesteld moest worden om zorgleerlingen op te vangen. Leerlingen die voorheen naar het 

speciaal onderwijs zouden zijn gestuurd konden hierdoor opgevangen worden binnen het 

reguliere basisonderwijs. Hetgeen wettelijke werd vastgelegd binnen de Wet op het Primair 

onderwijs van 1998. 

De verschuiving die in de jaren negentig vormt krijgt met het Weer samen naar school-beleid 

kent een lange voorgeschiedenis en getuigt van een ‘gigantische ombuigingsoperatie die in 

het teken stond van zorgverbreding, krimp en samenwerkingsverbanden’ (De Groot & Van 

Rijswijk, 1999, p. 7). Volgens de Algemene Rekenkamer waren de redenen voor de invoering 

van het WSNS-beleid echter tweeledig. Enerzijds richtte het beleid zich op het bieden van 

‘zorg op maat’, de pedagogisch-didactische overweging, anderzijds was een belangrijk 

uitgangspunt van hervorming van ‘budgettaire aard’ (Algemene Rekenkamer, 2005). 

Verschillende uitgangspunten en belangen die gevangen worden binnen hetzelfde beleid. 

De tegenstelling tussen differentiatie en integratie van zorgleerlingen staat binnen dit 

onderzoek centraal, waarbij gesproken wordt over een paradigmawisseling. Een 

paradigmawisseling hangt samen met verandering in beleid. Hierom ligt binnen dit 

onderzoek enerzijds het accent op beleidsverandering, anderzijds ligt het accent op het 

taalgebruik van de betrokken actoren. Een tegenovergesteld uitgangspunt, van een 

gedifferentieerd stelsel naar (mogelijke) integratie van zorgleerlingen binnen het reguliere 

basisonderwijs. Omdat Passend onderwijs voortborduurt op de grootschalige veranderingen 

die halverwege de jaren negentig werden doorgevoerd is het interessant om te onderzoeken 

op welke wijze een dergelijke beleidsverandering in de praktijk vorm krijgt en wat dit 

mogelijk betekent voor recent en toekomst onderwijsbeleid.
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

De andere kijk op de behoeften van zorgleerlingen en een streven naar integratie van 

zorgleerlingen binnen het onderwijs staat haaks op het differentiëren van de mogelijkheden 

voor de zorgleerlingen. Inclusief onderwijs blijft vooralsnog een utopie, maar de inrichting 

van het Nederlandse onderwijsstelsel ziet er tegenwoordig wezenlijk anders uit dan een eeuw 

geleden. Zorgleerlingen worden niet langer direct doorverwezen naar een school voor 

speciaal onderwijs maar er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerling, 

waarbij ontplooiing centraal staat. Van differentiatie naar integratie, van een homogene groep 

leerlingen naar een heterogene groep leerlingen. Deze verschuiving in beleid en denken over 

de behoeften van zorgleerlingen staat centraal binnen dit onderzoek en wordt in beeld 

gebracht door de volgende onderzoeksvraag:

! Op welke wijze veranderde het discours van de politiek in de periode 1968 - 1998 

	 met betrekking tot de zorg voor zorgleerlingen en op welke wijze werd de 

	 discourscoalitie die pleit voor het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen 

	 binnen het reguliere basisonderwijs dominant?

Zowel de beleidsverandering die hierdoor wordt doorgevoerd als het discours van de politiek 

is voor een beantwoording van deze onderzoeksvraag onderwerp van analyse. Het 

onderbrengen van zorgleerlingen binnen scholen voor speciaal onderwijs maakt plaats voor 

het kunnen bieden van onderwijs voor zorgleerlingen binnen scholen voor regulier 

basisonderwijs. Binnen dit onderzoek ligt de nadruk op de veranderingen die met betrekking 

tot het speciaal onderwijs binnen Nederland hebben plaatsgevonden. Hierbij geldt echter dat 

bepaalde veranderingen met betrekking tot het reguliere basisonderwijs niet onbelicht 

kunnen blijven. 

1.3 LEESWIJZER

De verschuiving van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen staat binnen dit 

onderzoek centraal. Binnen hoofdstuk twee wordt ingegaan op de geschiedenis van het 

speciaal onderwijs. Hierbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het speciaal 

onderwijs, de groei die het doormaakt en veranderingen die uiteindelijk leiden tot ingrijpen 

in de verregaande groei van het speciaal onderwijs. Binnen hoofdstuk drie wordt aandacht 

besteed aan twee modellen die beleidsverandering verklaren, namelijk het Advocacy 

Coalition Framework van Sabatier (1988) en het Discours Coalition Perspective van Hajer 

(1989). Deze theoretische modellen vormen de omkadering en van het onderzoek en mogelijk 
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het mogelijk bepaalde veranderingen te benoemen. Binnen hoofdstuk vier wordt het 

onderzoek onderbouwd. De verschuiving wordt binnen hoofdstuk vijf beschreven, aan de 

hand van de verandering in discours binnen de te onderscheiden kabinetsperiodes. Per 

periode wordt kort de verhaallijn uiteengezet, waardoor het mogelijk wordt de binnen 

hoofdstuk drie reeds besproken discourscoalities te onderscheiden. Binnen hoofdstuk zes 

wordt de onderzoeksvraag beantwoord en het onderzoek wordt afgesloten met een 

discussiepunt binnen hoofdstuk zeven.

Ontstaan 
speciaal 

onderwijs

Groei speciaal 
onderwijs

Veranderingen 
in wetgeving 

Veranderingen 
in denken

Discours-
coalities

DCP - Discours 
en rol van 

verhaallijnen

ACF - Coalities 
en externe 
factoren

Paradigma

Onderzoek  

Analyse

Kok 
(integreren)

Lubbers 
(ISOVSO)

Van Agt 
(stimuleren)

Biesheuvel 
(bezuinigen)

Den Uyl 
(voorrang)

De Jong 
(democratisering)

Troonrede 

Conclusie

Van differentiatie 
naar integratie 

van zorgleerlingen

Discussie

Actoren Politiek

Data  Analyse  

De verschillende lagen in deze leeswijzer duiden op de onderverdeling in hoofdstukken 

binnen dit onderzoek. Van een verwondering, namelijk de wijze waarop beleid van 

differentiatie naar integratie van zorgleerlingen verschuift, wordt toegewerkt naar een 

afsluitende conclusie en discussie.  Binnen het volgende hoofdstuk wordt allereerst aandacht 

besteed aan de groeiende aandacht voor zorgleerlingen. 

Figuur 1. Leeswijzer onderzoek

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  15

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


2. Zorg voor zorgleerlingen

 ”Deze school beoogt ‘n zoodanige oefening van hoofd en hand, dat de leerlingen, 

 na het volbrengen van hunne schooljaren, zooveel mogelijk in staat zijn, om zich 

 voor ‘n eenvoudig beroep te bekwamen” (Klootsema, 1903 in: Bolkestein & 

 Menkveld, 1978).

Binnen het voorgaande hoofdstuk is de verschuiving die plaatsvond van differentiatie naar 

integratie van zorgleerlingen besproken. Het speciaal onderwijs kent echter een lange 

voorgeschiedenis welke mede van invloed is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

Binnen dit hoofdstuk wordt hierom aandacht besteed aan een korte geschiedenis van het 

onderwijs en het ontstaan van het speciaal onderwijs in het bijzonder (§2.1), de groei van het 

speciaal onderwijs (§2.2) en veranderingen in het denken over de behoeften van 

zorgleerlingen (§2.3). Hierna wordt stilgestaan bij de belangrijkste beleidsmomenten die 

binnen de periode van analyse aan te wijzen zijn (§2.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een korte samenvatting (§2.5). 

2.1 ONTSTAAN SPECIAAL ONDERWIJS

Tot de negentiende eeuw was er binnen Nederland geen landelijke onderwijswetgeving. In 

plaats hiervan was er sprake van gewestelijke en plaatselijke verordeningen, die onderling van 

inhoud verschilden. Onderwijs was vooral een middel om kinderen op te leiden tot ‘volgzaam 

burger’, waarbij de kerk grote invloed had op het onderwijs (Boekholt & De Booy, 1989; 

Rietveld-van Wingerden, Sturm & Miedema, 2003). Vanzelfsprekend waren er toen ook al 

leerlingen die niet mee konden komen met de rest van de klas, leerlingen die extra zorg en 

aandacht nodig hadden. Oog voor leerlingen met gedragsproblemen of problemen van andere 

aard was er echter nog lang niet. Wanneer het ging om zichtbare gebreken zoals doof- of 

blindheid werden deze leerlingen echter opgevangen op speciale scholen, bij elkaar en niet 

bij de andere leerlingen. Bolkestein en Menkveld (1978) spreken in dit kader zelfs van het 

‘interneren’ van leerlingen (Bolkestein & Menkveld, 1978, pp. 11-13). 

De Bataafse omwenteling van 1795 resulteert onder meer in een centrale regering in Den 

Haag en verandert hierdoor ook het Nederlandse onderwijsstelsel ingrijpend. De door de 

Franse bezetters geïntroduceerde scheiding van kerk en staat zorgt dat onderwijs de 
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verantwoordelijkheid wordt van de staat, waardoor de kerk haar invloed verliest. Binnen de 

Grondwet van 1815 wordt vastgelegd dat de ‘opvoeding der arme kinderen aan de 

aanhoudende zorg van de regering bevolen’ (Boekholt & de Booy, 1989, p. 80; De Graaf, 

2000, Grondwet, 1815). Opleiden tot ‘volgzaam burger’ maakt plaats voor opleiden tot 

‘deugdzaam burger’. Rietveld-van Wingerden et al. (2003) geven aan dat het onderwijs als 

middel om een ‘beter en verstandiger type mens te kweken en nationale eenheid te 

bevorderen’ echter nooit van de politieke agenda is verdwenen (Rietveld-van Wingerden et 

al., 2003, pp. 98-101). Wanneer de eerste landelijke onderwijswet aan het begin van de 

negentiende eeuw werkelijkheid wordt is de Nederlandse staat nog volop in ontwikkeling. 

Toch is dan volgens Wesselingh en Pescar (1985) al duidelijk dat onderwijs ‘steeds meer een 

instrument voor sociale mobiliteit wordt’ en een gevolg is van de tijdsgeest (Wesselingh & 

Pescar, 1985, p. 64; Bolkestein & Menkveld, 1978, p. 21). Binnen de Grondwetswijziging van 

1848 werd vrijheid van onderwijs vastgelegd, enkel betrekking hebbende op het openbaar 

onderwijs en niet op het bijzonder onderwijs. Zo wordt de strijd om de vormgeving van het 

onderwijs, ‘de schoolstrijd’, lang vooral op het terrein van de levensovertuiging gestreden, 

waarbinnen de discussie over bijzonder- en openbaar onderwijs de voornaamste rol speelt, 

binnen een verzuilde samenleving (Swennen & Beishuizen, 2005, p. 32). 

Een opkomende aandacht voor leerlingen met achterstanden ontstaat volgens Bolkestein en 

Menkveld (1978) onder invloed van de Fransman Philippe Pincel. Door anders om te gaan met 

patiënten binnen een instelling voor gevangenen en zwakzinnigen dan gebruikelijk is aan het 

einde van de achttiende eeuw. Pincel stapt af de dwangbuis, de algemeen gebruikte wijze, om 

patiënten te laten luisteren en kiest voor een andere aanpak. Geweld wordt geschuwd en de 

patiënten worden door hem vervolgens met geduld en begrip verzorgd. Een aanpak die blijkt 

te werken. Zo staat de negentiende eeuw in het teken van een ‘menswaardigere kijk op 

leerlingen met achterstanden’ (Bolkestein & Menkveld, 1978). 

Onder invloed van de industriële revolutie neemt de ontwikkeling van het onderwijs een 

vlucht. Niet langer worden leerlingen opgeleid tot ‘deugdzaam burger’ maar tot ‘goede 

arbeidskracht’ om de economische standaard van de maatschappij te verhogen. Er wordt in dit 

kader ook wel gesproken van de Golden Century of Education. Grote klassen, duidelijkheid 

en rechtlijnigheid vormen sleutelwoorden. Door deze snelle ontwikkeling van het onderwijs 

en wordt duidelijk dat niet iedereen mee kan komen en een steeds zichtbaarder wordende 

groep leerlingen extra zorg nodig heeft. Aandacht hiervoor is op dat moment essentieel. Door 

de beperking van de kinderarbeid in 1874 en de uiteindelijk invoering van de Leerplicht in 

1901 gaan veel meer kinderen (verplicht) naar school. Specifiek de invoering van de leerplicht 

vormt volgens Dodde (2000) een belangrijke katalysator van het aantal leerlingen dat 
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onderwijs volgt, omdat leerlingen door de wet ook verplicht worden langer onderwijs te 

volgen dan voorheen het geval is (Dodde, 2000, p. 15).  De invoering van de leerplicht komt 

volgens De Graaf dan ook voornamelijk voor de zwakkeren binnen de samenleving tot stand 

(De Graaf, 2000). Door de groei van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt worden scholen 

en de overheid volgens Bolkestein en Menkveld (1978) geconfronteerd met een nieuwe groep 

kinderen, ‘de debielen’, die tot dan toe geen onderwijskundig en pedagogisch probleem 

hoefden te vormen omdat ze geen onderwijs volgden (Bolkestein & Menkveld, 1978, p. 23). 

En aangezien onderwijs een ‘aanhoudende zorg van de regering’, zoals vastgelegd binnen de 

Grondwet, moet hiervoor een oplossing worden gezocht. Voor leerlingen die niet mee 

kunnen komen met het onderwijs dat wordt gegeven op het reguliere basisonderwijs wordt 

gezocht naar oplossingen in de vorm van ‘speciale scholen‘ voor leerlingen met ‘fysieke of 

psychische problemen’. De eerste school voor achterlijke kinderen, waar leerlingen worden 

opgeleid zicht tot een ‘eenvoudig beroep te kunnen bekwamen’, wordt in 1898 opgericht 

(Klootsema, 1903 in: Bolkestein & Menkveld, 1978). Zorgleerlingen worden steeds 

zichtbaarder en er zullen steeds meer verschillende typen speciaal onderwijs ontstaan 

(Bolkestein & Menkveld, 1978, pp. 14-15). 

Bij de Grondwetswijziging van 1917 wordt vastgelegd dat niet langer alleen het openbaar 

onderwijs, maar al het onderwijs ‘aanhoudende zorg van de regering is’ wat resulteert in 

nieuwe wetgeving. Binnen de Wet op het Lager Onderwijs (WLO) van 1920 wordt de zorg 

voor zorgleerlingen wettelijk vastgelegd en de benaming Buitengewoon Lager Onderwijs 

(BLO) een feit (Stuurman, 1992, p. 211 in: Rietveld-van Wingerden et al., 2003, p. 102). 

Binnen artikel 3 van de WLO wordt het volgende vastgelegd: “Het Buitengewoon Lager 

Onderwijs wordt gegeven in scholen, bestemd voor kinderen, die wegens ziels- of 

lichaamsgebreken of uit maatschappelijke oorzaak niet in staat zijn geregeld en met vrucht het 

gewone onderwijs te volgen of wier gedrag het noodzakelijk maakt hun buitengewoon 

onderwijs te doen geven” (WLO, 1920). 

2.2 GROEI SPECIAAL ONDERWIJS

Omdat de overheid ouders van kinderen met de invoering van de leerplicht verplicht stelt om 

voor een bepaalde periode onderwijs te volgen is de overheid ook verplicht om zorg te dragen 

voor deze groeiende groep leerlingen. Een verantwoordelijkheid die leidt tot een uitbreiding 

van de onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die speciale zorg en aandacht nodig hebben 

(De Graaf, 2000, p. 91; Van Rijswijk & Kool, 1999). Zo ontstaat er een steeds verdergaande 

differentiatie van de onderwijsmogelijkheden voor zorgleerlingen. Het kijken naar de 
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daadwerkelijk behoeften van deze leerlingen, om onderwijs te bieden waardoor ze zichzelf 

maximaal kunnen ontplooien, zou pas decennia later terrein winnen. De indeling voor een 

bepaald type speciaal onderwijs vindt vanaf de oprichting vooral plaats aan de hand van het 

‘etiket’ dat de leerlingen krijgen. Een absolute groei van het aantal scholen voor 

buitengewoon lager onderwijs en de te 

onderscheiden typen wordt positief 

ontvangen.  En voor iedere leerling lijkt 

er een ‘speciale school’ te komen (tabel 

1). Waar de WLO van 1920 alleen de 

scholen voor zwakzinnige kinderen 

erkent komen er bij het Koninklijk 

Besluit (KB) van 1923 ook scholen voor 

dove kinderen, scholen voor blinde en 

slechthorende kinderen bij. Later 

wordt dit nog verder uitgebreid. Het 

KB van 1949 voegt vervolgens de 

scholen voor epileptici, scholen voor 

tuberculeuze kinderen, scholen voor 

ziekelijke kinderen, scholen voor 

regerings- en voogdijpupillen, scholen verbonden aan pedologische instituten en scholen 

voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden toe. Hiernaast worden de scholen voor 

zwakzinnige kinderen opgesplitst in scholen voor imbecielen en scholen voor debielen. In de 

periode tussen 1940 en 1950 stijgen voornamelijk de scholen voor slechthorenden (87,2%), 

zwakzinnigen (89,3%), lichamelijk gebrekkigen (236,4%) en zeer moeilijk opvoedbare 

kinderen (269,1%) exponentieel. Deze groei is volgens Doornbos (1987) toe te schrijven aan 

politici die voor groei van het speciaal onderwijs zijn en aan het verwijzingsgedrag van het 

reguliere basisonderwijs (Doornbos, 1987, p. 15). Het Koninklijk Besluit van 1967 

differentieert de verschillende typen speciaal onderwijs vervolgens nog verder in 

leeftijdscategorieën en onderwijsniveaus. Dit door afdelingen voor in ontwikkeling bedreigde 

kleuters toe te voegen aan de bestaande schooltypen en de basis voor het voortgezet speciaal 

onderwijs te leggen (VSO) (Van Rijswijk & Kool, 1999, pp. 11-17).  

Door de groei van het speciaal onderwijs volgen ook steeds meer leerlingen onderwijs op een 

school voor speciaal onderwijs. Deze groei, zowel in de breedte als in algemeenheid, heeft 

alles te maken met de overtuiging dat zorgleerlingen het beste op hun plek zijn op een school 

voor speciaal onderwijs. Een overtuiging die een verdere groei nog verder in de hand werkt, 

School voor... 1940 1950

Doofstommen 881 1176

Slechthorenden 226 498

Blinden en slechtzienden 328 360

Zwakzinnigen 13675 25888

Lichamelijk gebrekkigen 55 185

Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 191 705

Tuberculeuse kinderen - 613

Ziekelijke kinderen - 1146

Epileptici - 281

Regerings- en voogdijkinderen - 1397

Verbonden aan een pedologisch instituut - 358

Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden - 307

Tabel 1. Scholen speciaal onderwijs 1940-1950
(Doornbos, 1987, p. 15)
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het reguliere basisonderwijs wordt hierdoor immers ontlast. Volgende tabel toont het aantal 

leerlingen dat gebruik maakt van kleuteronderwijs (KO), basisonderwijs (BO) of het 

buitengewoon lager onderwijs (BLO). Onder invloed van de uitgebreide leerplicht groeien 

alle vormen van onderwijs fors (tabel 2).

De groei van het speciaal onderwijs - onafhankelijk van het type school, levensbeschouwelijke 

inslag of onderwijsniveau - hangt samen met het aantal doorverwijzingen van leerlingen van 

een reguliere basisschool naar het speciaal onderwijs (Doornbos, 1987, p. 12). Ook de 

invoering en verruiming van de Leerplicht wordt gezien als een belangrijke factor voor de 

groei, doordat meer leerlingen (langer) onderwijs moeten volgen werden meer leerlingen 

doorverwezen. Deze groei werd door de Inspectie voor het Onderwijs bevorderd en 

‘gepropageerd’. Hierbij waren ouders trots als hun kind een plek op het speciaal onderwijs 

kreeg, dit was immers het beste voor het kind (Doornbos, 1987, pp. 20-21). Vanaf 1985 

verandert er veel met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs (WBO). Het dan nog 

bestaande kleuteronderwijs en het basisonderwijs, dat dan nog lager onderwijs heet, worden 

hiermee samengevoegd. Wanneer de WPO in 1998 plaats maakt voor de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO) verandert er ook voor het speciaal onderwijs veel (tabel 3).

Tabel 2. Aantallen leerlingen primair 
onderwijs 1900-1982 (x1000) 

(Statline CBS, 2011)

X 1000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1974 1978 1982

KO 117,5 135,6 138,5 178,7 210,7 341,5 397,8 491,7 513,6 438,2 398,8

BO 775 916,6 1040,1 1182,5 1143,4 1216 1415,7 1462,4 1448,2 1413,3 1201,5

BLO 0,5 1,7 4,0 10,6 16,1 32,9 54,6 74,1 81,4 87,3 94,7

SBO - - - - - - - - - - -

SO - - - - - - - - - - -

X 1000 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

KO - - -

BO 1447,8 1442,9 1407,8 1414,7 1426,6 1451,1 1477,1 1501,6 1520,2

BLO 103,0 109,2 - - - - - - -

SBO - - 55,4 55,7 56,4 57,1 57,5 55,6 54,6

SO - - 20,8 21,3 22,0 22,8 23,6 24,7 25,8

X 1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

KO - - - - - - - - - - - -

BO 1533,9 1543,1 1546,6 1552,5 1550,0 1547,7 1549,1 1549,5 1549,0 1552,5 1553,3 1548,4

BLO - - - - - - - - - - - -

SBO 53,6 52,1 51,6 51,9 52,1 51,5 50,1 48,3 46,3 44,9 44,1 43,3

SO 27,1 28,9 30,3 31,6 33,1 33,6 34,1 35,1 35,8 36,4 34,5 34,2

Tabel 3. Aantallen leerlingen primair 
onderwijs 1986-1997 (x1000) 

(Statline CBS, 2011)
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Met de invoering van de WBO in 1985 komt er een tijdelijke wet voor het speciaal 

(voortgezet) onderwijs, namelijk de Interimwet Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (ISOVSO). Vanaf 1991 wordt hiernaast met de invoering van het Weer samen naar 

school-beleid een onderscheid gemaakt in speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. 

Verschil met eerder beleid is dat LOM-, MLK- en IOBK-scholen hiermee onder de noemer 

speciaal basisonderwijs (SBO) vallen. Het speciaal onderwijs groeit nog steeds ten opzichte 

van het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt. Volgende tabel schetst de onderverdeling 

zoals deze na het aflopen van de ISOVSO is. Op de onderverdeling zal binnen §2.4 verder 

worden ingegaan. 

De groei van het speciaal onderwijs valt enerzijds te verklaren vanuit overheidsmaatregelen 

die een rol hebben gespeeld. Het speciaal onderwijs kreeg immers ook de mogelijkheid om te 

groeien en er bestond weinig consistentie in de toelatings- en verwijzingscriteria van 

zorgleerlingen (Doornbos, 1987). Anderzijds valt de groei echter ook te wijten aan de 

mogelijkheden van het reguliere basisonderwijs om leerlingen op te vangen, wat door de 

maatregelen van de overheid in de hand wordt gewerkt. De noodzaak om zorgleerlingen op 

het reguliere basisonderwijs een plaats te bieden bestond niet als zodanig, hiervoor bestond 

immers een uitgebreid stelsel van speciaal onderwijs (Smeets & Rispens, 2008). 

2.3 VERANDERINGEN IN DENKEN OVER BEHOEFTEN LEERLINGEN

Doordat er meer leerlingen werden doorverwezen naar een school voor speciaal onderwijs en 

er weinig leerlingen terugstroomden naar een school voor regulier basisonderwijs groeide het 

speciaal onderwijs. En aangezien een leerling, onder andere door de kleinere klassen, de 

overheid meer kost op het speciaal onderwijs dan op het reguliere basisonderwijs werd het 

onderwijs in totaliteit duurder (Peschar & Meijer, 1997). Lange tijd zijn echter ook 

deskundigen op het gebied van onderwijs en opvoeding verheugd met de groei van het 

X 1000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1974 1978 1982

KO 117,5 135,6 138,5 178,7 210,7 341,5 397,8 491,7 513,6 438,2 398,8

BO 775 916,6 1040,1 1182,5 1143,4 1216 1415,7 1462,4 1448,2 1413,3 1201,5

BLO 0,5 1,7 4,0 10,6 16,1 32,9 54,6 74,1 81,4 87,3 94,7

SBO - - - - - - - - - - -

SO - - - - - - - - - - -

X 1000 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

KO - - -

BO 1447,8 1442,9 1407,8 1414,7 1426,6 1451,1 1477,1 1501,6 1520,2

BLO 103,0 109,2 - - - - - - -

SBO - - 55,4 55,7 56,4 57,1 57,5 55,6 54,6

SO - - 20,8 21,3 22,0 22,8 23,6 24,7 25,8

X 1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

KO - - - - - - - - - - - -

BO 1533,9 1543,1 1546,6 1552,5 1550,0 1547,7 1549,1 1549,5 1549,0 1552,5 1553,3 1548,4

BLO - - - - - - - - - - - -

SBO 53,6 52,1 51,6 51,9 52,1 51,5 50,1 48,3 46,3 44,9 44,1 43,3

SO 27,1 28,9 30,3 31,6 33,1 33,6 34,1 35,1 35,8 36,4 34,5 34,2

Tabel 4. Aantallen leerlingen primair 
onderwijs 1998-2009 (x1000) 

(Statline CBS, 2011)
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speciaal onderwijs. Omdat een zorgleerling het beste op zijn plek is op het speciaal onderwijs 

spreken weinigen zich negatief uit over de groei (Vlietstra, 1961 in: Van Rijswijk, 1993). Maar, 

eind jaren zestig wint de gedachte dat leerlingen te snel worden doorverwezen terrein. De 

toelatingscriteria zullen moeten worden aangescherpt en de zorgbreedte van het reguliere 

basisonderwijs zou moeten worden vergroot. Echter: “De structuur en de inhoud van het 

speciaal onderwijs behoeven verandering, maar er is nog geen overeenstemming ontstaan over 

de wijze waarop deze veranderingen geconcretiseerd moeten worden” (Van Rijswijk & Kool, 

2002, pp. 102-103). Hoewel iedereen het eens is over de noodzaak van ingrijpen wordt men 

het niet eens over de manier waarop. Steeds nadrukkelijker komt echter de vraag op of het 

wenselijk is dat zorgleerlingen gestigmatiseerd worden door ze etiketten op te plakken, in 

plaats van te accepteren dat er verschillen bestaan tussen leerlingen (Van Rijswijk & Kool, 

1999, p. 18). Onderwijs helpt kinderen zich te ontwikkelen, brengt normen en waarden bij en 

zorgt dat kinderen als volwassenen kunnen functioneren binnen de maatschappij volgens het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (OCW, 2010, p. 7). 

Anders kijken naar de behoeften van zorgleerlingen vormt hiervoor een belangrijke 
stimulans. Vormend is echter onderzoek van Matthijssen en Sonnemans (1958) waaruit naar 

voren kwam dat kinderen uit arbeidersgezinnen zich minder kunnen ontwikkelen dan hun 

intellectuele mogelijkheden toelaat omdat ze niet worden gestimuleerd (Matthijssen & 

Sonnemans, 1958 in: Onderwijsraad, 2000). Ook blijkt uit onderzoek van Carlberg en Kavale 

(1980) dat moeilijk lerende kinderen beter presteren op een school voor regulier 

basisonderwijs, terwijl leerlingen met specifieke leerstoornissen beter af zijn op een school 

voor speciaal onderwijs (Carlberg & Kavale in: Smeets, Van der Veen, Derriks & Roeleveld, 

2007). De groep leerlingen die zich goed ontwikkelt op een school voor regulier 

basisonderwijs blijken de leerlingen te zijn die onderwijs volgen op een LOM- of MLK-

school. In 1987 plaatst ook Marston (1987) kanttekeningen bij de kwaliteit van het speciaal 

onderwijs en de effectiviteit hiervan. Marston verwijst naar een onderzoek van Gegelka en 

Tyler (1970) die stelden dat regular class placement voor grote groepen leerlingen binnen het 

speciaal onderwijs goed zou werken (Gegelka & Tyler, 1970 in: Marston, 1987). Ook volgens 

Van Leeuwen (2007) draagt het bieden van onderwijs aan leerlingen met verschillende 

behoeften bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs omdat de leerlingen van 

elkaar leren en zich aan elkaar optrekken (Van Leeuwen, 2007).  
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2.4 BELEIDSVERANDERINGEN

Binnen de periode van analyse worden verschillende nota’s uitgebracht en wetsvoorstellen 

aangenomen die de verschuiving van differentiatie naar integratie onderstrepen. Onder 

invloed van het anders denken over de behoeften van zorgleerlingen zijn een aantal 

belangrijke beleidsmomenten aan te wijzen. Zo wordt eind jaren zestig de discussienota 

Democratisering van het onderwijs uitgebracht. Binnen deze nota wordt, in lijn met het 

gedachtegoed dat uitgaat van het principe dat zorgleerlingen de mogelijkheid moeten krijgen 

om zich te ontwikkelen, ingegaan op het creëren van de voorwaarden om tot ontplooiing te 

komen. Het accent wordt aan het begin van de jaren zeventig voornamelijk gelegd op goed en 

evenwichtig onderwijsbeleid. Onder invloed van bezuinigingen moet worden gelet op de 

uitgaven. Specifiek met betrekking tot onderwijsbeleid geldt dat de overheid in de jaren 

zeventig wat betreft het primair onderwijs weinig beleid concreet uitwerkt, de nadruk ligt met 

betrekking tot beleidsontwikkeling op het terrein van het voortgezet onderwijs. 

Onderwijsvoorrang en onderwijsondersteuning worden sleutelwoorden. Halverwege de jaren 

zeventig wordt het accent meer gelegd op het voorkomen van ongelijkheden en de invulling 

van het onderwijs met betrekking tot vernieuwing, wat een terugkomend thema blijkt. 

Onderwijs inzetten om maatschappelijke achterstanden te voorkomen komt steeds meer 

onder de aandacht, maar tegelijk dient aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Halverwege de jaren zeventig zorgden de Contourennota’s en de Nota Speciaal 

onderwijs voor een versnelling. Onder minister Van Kemenade (PvdA) lijkt de periode van 

beleidsvoorbereiding voorbij en kan het debat zich toespitsen op concrete maatregelen. Van 

Kemenade is dan ook van mening dat de kloof tussen speciaal en regulier onderwijs 

zorgwekkend is en voor niemand goed kan zijn: “Ik meen dat zich daardoor te gemakkelijk 

uitstotingsverschijnselen voordoen bij het gewoon lager onderwijs die naar mijn overtuiging 

noch voor de betrokken kinderen, noch voor de andere kinderen gunstig zijn” (Kamerstukken 

II, 1974/75, 13 november 1974, p. 1250). De voorbereidingen voor de WBO vormen volgens 

Van Kemenade dan ook het ideale moment om het speciaal onderwijs aan te pakken en waar 

mogelijk te integreren binnen het reguliere basisonderwijs.

Het ingaan van de Wet op het Basisonderwijs betekent voor het speciaal onderwijs dat het 

niet langer een wettelijk kader heeft. Uitgangspunten van de WBO zijn onder andere het 

kunnen garanderen van een ononderbroken leerweg, die hiervoor werd opgesplitst door het 

bestaan van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Iets dat in het verlengde lijkt te 

liggen van de aandacht voor de behoeften van zorgleerlingen. Voor een ononderbroken 

leerweg wordt namelijk gekozen omdat leerlingen door deze opsplitsing in twee typen 
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scholen meer moeite lijken te hebben met meekomen binnen het reguliere basisonderwijs, 

waardoor ze sneller worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Omdat het debat over 

de inrichting van het speciaal onderwijs nog in volle gang is wordt besloten voor het speciaal 

onderwijs voor een tijdelijke interimwet te kiezen in de vorm van de ISOVSO. Beide wetten 

gaan op hetzelfde moment in. Deze tijdelijkheid geeft de respijt om tot overeenstemming te 

komen over de inrichting van het speciaal onderwijs, de problemen die spelen binnen het 

speciaal onderwijs aan te pakken en de groei een halt toe te roepen. Grotendeels is de 

ISOVSO hetzelfde als de WLO. Naar aanleiding van de ISOVSO wordt er door de Adviesraad 

voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de opleidingen (ARBO) een 

ontwikkelingsmodel voorgesteld. Binnen dit model wordt een onderverdeling in drie groepen 

leerlingen van speciaal onderwijs gemaakt (tabel 5). 

Gedachte achter dit ontwikkelingsmodel is dat de vele typen speciaal onderwijs leiden tot een 

weinig flexibel en onsamenhangend stelsel van speciaal onderwijs, getuige de groei van het 

speciaal onderwijs ten tijde van de ISOVSO (Van Rijswijk & Kool, 1999, p. 16-22; Van 

Rijswijk & Kool, 2002, pp. 101-103). Grote breuk met het verleden wordt gevormd doordat 

zorgleerlingen met behulp van ambulante begeleiding onderwijs kunnen volgen op een 

school voor regulier basisonderwijs. Een groot deel van de leerlingen die voorheen 

afhankelijk was van speciaal onderwijs kan mee komen met de leerlingen die gebruik maken 

van regulier basisonderwijs. Leerlingen uit de eerste groep van dit model kunnen met behulp 

Groep 1 - Moeilijk lerende kinderen

- Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

- In hun ontwikkeling bedreigde kleuters

Groep 2 - Dove en slechthorende kinderen

- Kinderen met spraak-/taalproblemen

- Blinde en slechtziende kinderen

- Lichamelijk gehandicapte kinderen

- Kinderen opgenomen in ziekenhuizen

- Langdurig zieke kinderen

- Kinderen in scholen verbonden aan pedagogische instituten 

- Meervoudig gehandicapte kinderen

Groep 3 - Zeer moeilijk lerende kinderen

- Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Tabel 5. Ontwikkelingsmodel ARBO
(Van Rijswijk & Kool, 1999, p. 22) 
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van ambulante begeleiding onderwijs volgen op een school voor regulier basisonderwijs, voor 

leerlingen uit de tweede groep wordt dit moeilijker en leerlingen uit de derde groep blijven 

aangewezen op het speciaal onderwijs (ARBO, 1985; Van Rijk & Kool, 1999, pp. 21-22). 

Het Achtergronden Groei Speciaal Onderwijs (AGSO)-project ligt in het verlengde van dit 

ontwikkelingsmodel en besteed specifiek aandacht aan de vraag hoe het mogelijk is dat het 

speciaal onderwijs blijft groeien. Erkennen dat een klas geen homogene maar juist een 

heterogene groep leerlingen is en het omgaan met verschillen wordt steeds belangrijker. 

Hierna wordt door staatssecretaris Wallage (PvdA) de hoofdlijnennotitie Weer samen naar 

school uitgebracht. Een in samenspraak met besturen-, vak- en ouderorganisaties tot stand 

gekomen notitie waarbinnen de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en zorgverbreding 

van het reguliere basisonderwijs centraal staat. Uiteindelijk worden regionale 

samenwerkingsverbanden (SWV’s) de basis van het WSNS-beleid, waarbinnen LOM-, MLK- 

en IOBK-scholen samenwerken met scholen voor regulier basisonderwijs (Meijer, 2004, p. 

25). Uiteindelijk dienen de evaluaties van het beleid als input voor nieuwe wetgeving in 1998, 

gezien het tijdelijke karakter van de ISOVSO. De opkomende individualisering komt ook 

binnen het onderwijs tot uitdrukking, steeds meer wordt specifieke aandacht besteed aan de 

ontplooiing van het individu en het aansluiten op de behoeften van het individu, om 

achterstanden te voorkomen. De onderwijskundige benadering staat centraal. Net als beleid 

ten aanzien van de bekostiging van het onderwijs, de arbeidsvoorwaarden van de docenten en 

het personeelsbeleid, de decentralisatie naar gemeenten en de onderwijsondersteuning voor 

leerlingen. 

Dat de verandering in denken over zorgleerlingen en onderwijs in het algemeen getuigt het 
Salamanca-akkoord dat in 1994 door vele landen wereldwijd wordt ondertekend. Alle 

leerlingen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs en de ontwikkeling van het volledige 

potentieel van het individu, aldus de Salamanca-verklaring. Het akkoord verplicht landen 
onder andere volledige onderwijskansen te bieden aan kinderen met een handicap, beleid dat 
binnen Nederland al in gang is gezet. Met het tekenen van de verklaring gaat Nederland 

echter ook akkoord met het wereldwijde streven naar inclusief onderwijs. Of gaat het in ieder 

geval akkoord met de beleidsverandering die noodzakelijk is om tot de invoering van inclusief 

onderwijs te kunnen komen. Inclusief onderwijs omvat het streven om alle typen leerlingen 

op te vangen binnen een school (UNESCO, 1994, p. iii). Inclusief onderwijs heeft als 

uiteindelijk doel om alle vormen van discriminatie te beëindigen en sociale cohesie te 

bevorderen (De Groot & Van Rijswijk, 1999). Volgens Lipsky en Gartner (1999) is het de taak 

van de overheid om zorg te dragen voor de groep zorgleerlingen die afhankelijk zijn van 

onderwijs (Lipsky & Gartner, 1999, p. 12).
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Onder invloed van verschillen in leerlingen, die gebruik maken van speciaal onderwijs of 

zorgleerlingen die gebruik maken van regulier basisonderwijs of ‘normale leerlingen’ wordt 

vervolgens gekozen voor een onderverdeling in drie wetten. De Weer samen naar school-wet 

voegde de LOM-, MLK- en IOBK-scholen al eerder samen onder de noemer speciaal 

basisonderwijs. Na het aflopen van de ISOVSO heeft de Wet op het Primair Onderwijs 

(WPO) betrekking op zowel het reguliere basisonderwijs als op het speciale basisonderwijs. 

Voortgezet speciaal onderwijs voor MLK- en LOM-leerlingen valt onder de nieuwe Wet op 

het Voortgezet Onderwijs (WVO). De restgroep van de ISOVSO gaat verder onder de Wet 

op de Expertisecentra (WEC). Uiteindelijk wordt de verdeling van de ARBO herzien en leidt 

tot een onderverdeling in clusters voor scholen voor speciaal onderwijs die samenwerking 

binnen verschillende regionale expertisecentra (REC) (tabel 6) (Van Rijswijk & Kool, 1999, 

pp. 22-25). Hierbij geldt dat de 

onderverdeling in verschillende 

clusters overeenkomt met een onder-

verdeling in verschillende typen 

scholen. Deze scholen zijn alleen 

toegankelijk voor leerlingen met een 

bepaalde verwijzing en worden REC-

scholen genoemd. 

Inclusief onderwijs is voor Nederland 

nog steeds een ideaal waar aan 

gewerkt wordt. Zo wordt onderwijs 

bijvoorbeeld beter afgestemd op de 

behoeften van de leerling met behulp 

van adaptief onderwijs (Peschar & 

Meijer, 1997). Volgens Alkema 

(2006) zorgt deze onderwijsmethode dat iedere leerling tot zijn recht komt op een school 

voor regulier basisonderwijs en de leraar zich thuis voelt bij de begeleiding van het leer-

proces van iedere leerling (Alkema, 2006, p. 165). Een onderwijs-methode die blijkt te 

werken. Uit onderzoek van Jepma (2003) komt bijvoorbeeld naar voren dat zorg-leerlingen 

die adaptief onderwijs volgen binnen een reguliere basisschool minder vaak worden 

doorverwezen naar het speciaal onderwijs, dan zorgleerlingen die geen adaptief onderwijs 

volgen op een reguliere basisschool (Jepma, 2003).

Cluster 1 Visuele beperkingen

- Visueel gehandicapten

- Meervoudig gehandicapten

Cluster 2 Auditieve en communicatieve beperkingen

- Dove kinderen 

- Slechthorende kinderen

- Ernstige spraakmoeilijkheden

- Meervoudig gehandicapten (doof en visueel, doof en zmlk,                                      

slechthorend en zmlk)

Cluster 3 Lichamelijke en verstandelijke beperkingen

- Zeer moeilijk lerende kinderen

- Somatisch langdurig zieken

- Lichamelijk gehandicapten 

- Meervoudig gehandicapten

Cluster 4 Ernstige ontwikkelingsstoornissen

- Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

- Pedagogische instituten

- Psychisch langdurig zieken

Tabel 6. Verdeling in clusters 
van speciaal onderwijs
(Rijksoverheid, 2011) 
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2.5 SAMENVATTEND

Binnen dit hoofdstuk is stilgestaan bij de groei van het speciaal onderwijs en zijn oorzaken 

voor deze groei aangevoerd. In eerste instantie was er met betrekking tot het speciaal 

onderwijs sprake van een positieve waardering. Onderwijs dat werd gezien als het beste voor 

de leerling en als het ware werd gestimuleerd. Dat er weinig reden was voor ingrijpen in dit 

groeiende mini-schoolsysteem getuigd de onduidelijkheid omtrent de toelatingscriteria. Ook 

mochten er steeds scholen voor speciaal onderwijs bij komen en werd de wetgeving omtrent 

het speciaal onderwijs steeds verder uitgebreid tot er op het ‘hoogtepunt’ van het speciaal 

onderwijs sprake was van twintig typen scholen voor speciaal onderwijs. De groei en bloei van 

het speciaal onderwijs wordt echter een halt toegeroepen wanneer onder invloed van 

onderzoek blijkt dat het speciaal onderwijs wellicht niet het beste is dat de zorgleerling kan 

overkomen. Blijkbaar ontwikkelen leerlingen zich beter wanneer ze les krijgen binnen een  

heterogene groep in plaats van binnen een homogene groep. Sinds het einde van de jaren 

zestig worden hierom beleidswijzigingen doorgevoerd binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem. De verschuiving dat zorgleerlingen niet langer automatisch onderwijs 

volgen op een school voor speciaal onderwijs, maar met wat aanpassingen ook gebruik 

kunnen maken van de mogelijkheden van het reguliere basisonderwijs was iets dat ten tijde 

van de oprichting van de WLO niet voorzien had kunnen worden. Los van het gegeven dat het 

voor sommige zorgleerlingen beter is om onderwijs te volgen op een school voor regulier 

basisonderwijs vormt de kentering voor de overheid ook een gunstige uitgangspositie. 

Aangezien het speciaal onderwijs duurder is per leerling wordt het onderwijs steeds 

kostbaarder omdat er meer leerlingen gebruik van gaan maken. Het Weer samen naar school-

beleid sluit aan bij deze discussie over het anders omgaan met zorgleerlingen en 

zorgverbreding van het reguliere basisonderwijs, op de vraag of het op speciale scholen 

plaatsen van zorgleerlingen vanuit opvoedkundig en onderwijskundig perspectief wel 

verantwoord is. Een dergelijke verschuiving van beleid kan worden bestempeld als een 

paradigmawisseling. Voor de meeste betrokkenen wordt de verschuiving naar het Weer 

samen naar school-beleid en het huidige beleid rond Passend onderwijs als iets positiefs 

gezien. Uiteindelijk dient ander beleid echter gepaard te gaan met een beleidswijziging, die 

doorgevoerd dient te worden, hierop wordt binnen het volgende hoofdstuk ingegaan. 
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3. Beleidsveranderingen

 “Het Nederlandse onderwijs is als een mammoettanker, een log gevaarte waarvan 

 de koers niet zomaar kan worden veranderd” (Van Kemenade, 1979).

Binnen het vorige hoofdstuk is ingegaan op de context van het speciaal onderwijs. Hierbinnen 

is aandacht besteed aan het ontstaan van het speciaal onderwijs. Ongeacht de grootte en de 

complexiteit van het stelsel en kan een beleidsverandering ook binnen het Nederlandse 

onderwijs worden doorgevoerd. Het fundamenteel tegenovergestelde beleid dat met 

betrekking tot het speciaal onderwijs wordt doorgevoerd getuigt van een paradigmawisseling. 

Binnen dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een tweetal theorieën voor 

beleidsverandering die een rol spelen binnen de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan paradigmawisselingen (§3.1), het Advocacy 

Coalition Framework van Sabatier (1988) (§3.2) en het Discours Coalition Perspective van 

Hajer (1989) (§3.3). Hierna wordt aandacht besteed aan de discourscoalities die te 

onderscheiden zijn met betrekking tot deze paradigmawisseling (§3.4). Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een korte samenvatting (§3.6).

3.1 VERANDERINGEN

Veranderingen binnen het Nederlandse onderwijsstelsel worden niet makkelijk doorgevoerd, 

maar uiteindelijk kan een paradigmawisseling ook binnen het Nederlandse onderwijs 

plaatsvinden. Integratie van bepaalde zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs 

behelst echter een fundamenteel ander denkkader. Een denkkader dat niet dominant is 

wanneer beleid uitgaat van de differentiatie binnen het speciaal onderwijs. Het integreren van 

zorgleerlingen duidt hiertoe op een ander paradigma. Dit denkkader of paradigma bepaalt, 

wanneer dit het heersende paradigma is, hoe naar de werkelijkheid gekeken wordt. Binnen dit 

denkkader wordt de werkelijkheid geanalyseerd, beschreven en verklaard. 

Kuhn (1996) kan als grondlegger van het paradigma, welke hij omschrijft als accepted model 

or pattern, worden beschouwd. Hoe overtuigender een nieuw denkkader is, hoe sneller 

actoren geneigd zijn zich aan te sluiten bij dit nieuwe paradigma: “Paradigms gain their status 

because they are more succesful than their competitors in solving a few problems that the group 
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of practitioners has come te recognize as acute” (Kuhn, 1996, p. 23). Wanneer een nieuw 

paradigma meer aanhangers verwerft dan het heersende paradigma dan spreekt Kuhn over 

een paradigmawisseling. Dit groeien van een nieuw paradigma is echter ook een proces, net 

als een beleidsverandering: “When a new candidate for paradigm is first proposed, it has 

seldom solved more than a few of the problems that confront it, and most of those solutions are 

still far from perfect” (Kuhn, 1996, p. 156). Een paradigma moet zodoende groeien door 

steeds meer aanhangers te verwerven.

Hall (1993) combineert een wisseling in paradigma met beleidsverandering. Een 

grootschalige verandering in beleid wordt in dit licht benoemd als een beleidsparadigma, 

waarbij een voorname rol is weggelegd voor het discours van de beleidsmaker. Het discours 

betreft volgens Hall het volgend: “The framework of ideas and standards that specifies not 

only the goals of policy and the kind of instruments that can be used to attain them, but also 

the very nature of the problems they are meant to be addressing” (Hall, 1993, p. 279). Dit 

discours bepaalt de woorden die worden gebruikt om zaken te duiden en is richtinggevend 

voor hetgeen uitgevoerd moet worden. Bij de wisseling in paradigma’s speelt ook bij Hall het 

hebben van macht een voorname rol. Volgens Hall is macht en strijd overal binnen het 

beleidsvormingsproces. Waarbij geldt dat de machtsstrijd het optreden van social learning 

tegen kan werken. Social learning treedt volgens Hall op wanneer beleidsmakers onder 

invloed van nieuwe informatie en ervaringen tot andere acties komen: “Learning is indicated 

when policy changes as a result of such a process” (Hall, 1993, p. 278). Leren kan echter alleen 

optreden, wat leidt tot een beleidsverandering, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt 

voldaan. Zo moet er sprake zijn van gebeurtenissen die het heersende paradigma niet op kan 

pakken, het bestaande beleidsparadigma geen oplossingen meer biedt en er dient zicht te zijn 

op een nieuw paradigma (Hall, 1993, pp. 277-279).

Toegepast op het Nederlandse onderwijsbeleid geldt dat de bestaande wetgeving voor het 

reguliere basisonderwijs en speciaal onderwijs niet langer voldeed. Zo was er met betrekking 

tot het reguliere basisonderwijs onvrede over de onderbroken leergang en met betrekking tot 

het speciaal onderwijs discussie over de groei. Hiervoor is echter al besproken dat een 

beleidsverandering niet zomaar optreedt en net als het geval is bij de paradigmawisseling van 

Hall aan een groot aantal vereisten moet voldoen. De macht van actoren en de complexiteit 

van het netwerk bepalen de wijze waarop beleid kan worden bijgesteld of veranderd. Hier 

gaan zowel het Advocacy Coalition Framework van Sabatier en het Discours Coalition 

Perspective van Hajer nader op in. 
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3.2 BELEIDSVERANDERING VOLGENS SABATIER

Volgens Hall (1993) ontstaat een beleidsverandering onder invloed van het verbinden van 

doelen met ervaringen en nieuwe informatie wanneer de besproken vereisten samenkomen 

(Hall, 1993). Naast deze vereisten is er echter sprake van een heel netwerk aan actoren dat bij 

de wisseling naar een ander beleidsparadigma betrokken is en onderling coalities vormt om 

meer macht te verkrijgen. Een omwenteling komt immers onder invloed van de betrokken 

actoren tot stand. Een theorie die beleidsveranderingen en de rol die actoren hierbinnen 

hebben verklaart is het Advocacy Coalition Framework (ACF) van Sabatier (Sabatier, 1988). 

Sabatier (1988) omschrijft het framework zelf als volgt: 

! “The conceptual framework focuses on the belief systems of advocacy coalitions 

! within policy subsystems as the critical vehicle for understanding the role of policy 

! analysis in policy-oriented learning and the effect, in turn, of such learning on changes 

! in governmental programs” (Sabatier, 1988, p. 129). 

Uitgangspunt van het Advocacy Coalition Framework is dat beleidsverandering plaatsvindt 

onder invloed van de samenwerking van verschillende advocacy coalitions binnen een policy 

subsystem. Voor de complexe beleidsprocessen van tegenwoordig is dit zelfs noodzakelijk 

geworden. Hoppe en Peterse (1993) stellen over het Advocacy Coalition Framework het 

volgende: “The Advocacy Coalition Framework is a framework of the policy process to deal 

with “wicked” problems - those involving substantial goal conflicts, important technical 

disputes, and multiple actors from several levels of government” (Hoppe & Peterse, 1993). 

3.2.1 Advocacy Coalition Framework

Schematisch weergegeven ziet het model er uit zoals in de volgende figuur wordt 

weergegeven (figuur 2). Hierbij geldt dat het model door de jaren heen aan de nodige 

veranderingen onderhevig is geweest, en dat het model van 1998 hier als uitgangspunt wordt 

genomen. De rechterkolom stelt het policy subsystem voor met daarbinnen verschillende 

advocacy coalitions, policy brokers en decision makers. Sabatier (1988) definiërt de advocacy 

coalitions als volgt: 

! “The ACF assumes that policy participants strive to translate components of their 

! belief systems into actual policy before their opponents can do the same. In order to 

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  30

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


! have any prospect of success, they must seek allies, share recources, and develop 

! complementary !strategies” (Sabatier & Weible, 2007, p. 196).

Verschillende actoren, afkomstig van verschillende instituties, met een gedeeld belief system, 

waar later uitgebreider op in wordt gegaan, vinden elkaar of zoeken elkaar op, vormen een 

coalitie en komen uiteindelijk samen met andere advocacy coalitions tot consensus en ander 

beleid. Coalities met verschillende belief systems zoeken elkaar bewust op, omdat het hebben 

van meer macht leidt tot meer invloed. Een policy subsystem bestaat dus niet alleen uit 

politically-significant advocacy coalitions, actoren afkomstig van andere instituties kunnen 

ook een voorname rol spelen (Sabatier, 1988, p. 137-140). Onderling voeren de betrokken 

advocacy coalitons een strijd, om samen tot een gedeelde visie te komen en uiteindelijk tot 

beleidsimplementatie te komen die wordt bemoeilijkt door de middelen die de verschillende 

coalities hebben om de eigen visie te verwezenlijken (Sabatier, 1988, p. 142).

Long term coalition 
opportunity structures

1. Degree of consensus 
needed for major 
policy change

2. Openness of political 
system

External(system) 
events

1. Changes in socio-
economic conditions

2. Changes in public 
opinion

3. Changes in systemic 
governing coalition

4. Policy decisions and 
impacts from other 
subsystems

Short term 
constraints and 

resources of 
subsystem actors

Relatively stable  
parameters

1. Basic attributes of the 
problem area (good)

2. Basic distribution of 
natural resources

3. Fundamental socio-
cultural values and 
social structure

4. Basis constitutional 
structure (rules) 

Policy beliefs
& Recourses

Policy beliefs
& Recourses

Strategy 
re. guidance 
instruments

Strategy 
re. guidance 
instruments

Decisions by 
Governmental 

Authorities 

Institutional Rules, Resource 
Allocations and Appointments

Policy Impacts

Policy Outputs

Coalition BCoalition A

Policy subsystem

Policy Brokers

Figuur 2. Advocacy Coalition Framework
(Sabatier & Weible, 2007, p. 202)
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Actoren vinden elkaar binnen advocacy coalitions vam een policy subsystem. 

Beleidsverandering is echter niet alleen afhankelijk van veranderingen binnen het policy 

subsystem. Beleidsverandering is afhankelijk van een tweetal andere factoren, te vinden aan de 

linkerkant van de figuur, namelijk de relatively stable parameters en de external (system) 

events. De relatively stable parameters beïnvloeden de stabiliteit van het beleid en de 

mogelijkheden tot beleidsverandering. Het zijn als het ware de randvoorwaarden die het 

handelen van actoren binnen een policy subsystem beperken. Omdat het hier de stabiele 

randvoorwaarden betreft die zich binnen en buiten het policy subsystem afspelen, geldt dat ze 

moeilijk te veranderen zijn door actoren binnen advocacy coalitions. Zo betreffen het 

wetgeving, culturele waarden en de waarden van het beleidssubsysteem. Het zijn zaken die 

niet binnen een periode van tien jaar veranderen. Met betrekking tot de external (system) 

events geldt dat deze eveneens invloed hebben op het policy subsystem, maar hierbuiten 

plaatsvinden en makkelijker invloed uit kunnen oefenen en sneller veranderen. Hier betreft 

het de gebeurtenissen binnen andere policy subsystems en veranderingen in kabinetten 

(Sabatier & Weible, 2007, pp. 198-200).

3.2.2 Veronderstellingen Advocacy Coalition Framework

Aan het ACF zijn een aantal veronderstellingen onderhevig. In eerste instantie is het volgens 

Sabatier van groot belang om naar een grote periode in tijd te kijken om beleidsveranderingen 

en de rol van policy-oriented learning binnen policy subsystems te kunnen begrijpen en 

verklaren. Dit policy-oriented learning kan volgens Sabatier ontstaan wanneer veranderingen 

optreden in de opvattingen of inzichten van individuen, waardoor de fundamentele kern van 

het individu binnen een advocacy coalition verandert. Hiervoor dient een periode van ten 

minste tien jaar meegenomen te worden in de analyse (Sabatier & Weible, 2007, pp. 198-199; 

Sabatier, 1988, p. 131). Een tweede veronderstelling van het ACF luidt dat beleidsverandering 

onderzocht dient te worden vanuit de analyse van een specifiek beleidsubsysteem, het policy 

subsystem. Birkland (2005) stelt dat er sprake is van een policy subsystem als de ruimte 

hiervoor gecreëerd wordt: “Diffusion of power and expertise allows for the creation of smaller 

networks of interests” (Birkland, 2005, p. 61). Wanneer analyse vanuit een policy subsystem 

plaatsvindt kan worden vastgelegd op welke wijze overheidsbeleid wordt beïnvloed door de 

omgeving, gezien het feit dat er binnen een policy subsystem meerdere instituties deelnemen 

en het een wisselwerking betreft tussen verschillende betrokken actoren. Een derde 

veronderstelling van het ACF luidt dat beleid of beleidsprogramma’s weergegeven moeten 

kunnen worden als belief system en analyse op meerdere niveaus plaats moet vinden.
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3.2.3 Beleidsgericht leren en beleidsverandering 

Beleidsverandering is volgens Sabatier afhankelijk van de gebeurtenissen binnen het policy 

subsystem, de relatively stable parameters en de external (system) events. Beleidsgericht leren 

kan volgens Sabatier tot stand komen wanneer men door toedoen van nieuwe informatie tot 

inzichten komt die uiteindelijk leiden tot beleidsverandering. Hierbij spelen de belief systems 

van de betrokken actoren binnen het policy subsystem een belangrijk rol. 

Met betrekking tot de uitgangspunten van de verschillende actoren die bij een bepaalde 

beleidsverandering betrokken zijn, geldt dat de belief systems van de betrokken actoren een 

voorname rol spelen. Wanneer het belief system van actoren verandert kan volgens Sabatier 

ook van een wijziging in beleidsparadigma gesproken worden. Sabatier omschrijft een belief 

system als volgt: “Sets of value priorities and causal assumptions about how to realize 

them” (Sabatier, 1988, p. 131). Elk individu heeft volgens Sabatier een belief system en wordt 

hierbinnen gestuurd door de eigen overtuiging die bepaalt wat het handelingsperspectief 

binnen een advocacy coalition en het policy subsystem vormt (Sabatier, 1988, pp. 131-132). 

Een verdere onderverdeling in belief systems is echter essentieel, omdat het bepaalt in 

hoeverre een actor of een coalitie van actoren akkoord gaat met ander beleid. Een belief 

system kan hiertoe worden voorgesteld als een cirkel met verschillende lagen. Op het 

binnenste niveau, de kern, vindt men de deep (normative) core. Dit niveau betreft de 

fundamentele waarden van een actor die niet of moeilijk te veranderen zijn. Een schil 

hierbuiten vindt men de near (policy) core, de ideeën die een actor heeft over het bereiken 

van de fundamentele waarden. Omdat dit een minder fundamenteel aspect betreft kan op het 

near (policy) core invloed worden uitgeoefend door anderen en vindt men elkaar binnen de 

advocacy coalitions op dit niveau. Het buitenste niveau wordt volgens Sabatier en Jenkins-

Smith gevormd door de secondary aspects, de instrumentele beslissingen van een actor. Het 

betreft de praktische vormgeving van beleid (Sabatier, 1988, pp. 144-145).

De belief systems vormen de actor maar actoren kunnen elkaar vinden op gedeelde belief 

systems. Beleidsgericht leren of policy-oriented learning kan volgens Sabatier ontstaan 

wanneer veranderingen optreden in de opvattingen of inzichten van individuen, waardoor een 

belief system van het individu binnen een advocacy coalition verandert, door toedoen van 

nieuwe ervaringen of nieuwe informatie. Beleidsgericht leren kan echter ook ontstaan 

wanneer er binnen het policy subsystem met betrekking tot de betrokken actoren iets 

verschuift of wanneer een conflict leidt tot nieuwe inzichten. Wanneer de overtuiging van een 
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actor of een groep actoren, betrekking hebbende op de belief systems van deze actor(en), 

verandert, dan kan dit gevolgen hebben voor de gehele advocacy coalition of policy 

subsystem. Onder invloed van policy-oriented learning kan bestaand beleid veranderen of 

kunnen minder dominante advocacy coalitions invloed uitoefenen op bestaand beleid. 

Beleidsgericht leren of policy-oriented learning kan invloed hebben op een beleids-

verandering, maar is zoals besproken niet de enige factor die invloed uitoefent. Ook de 

externe factoren, bezien als hetgeen buiten het policy subsystem gebeurt, namelijk de 

relatively stable parameters en de external (system) events zijn van belang voor 

beleidsverandering. Deze externe factoren hebben in grote mate betrekking op policy-

oriented learning en zo op veranderingen in beleid. 

3.3 BELEIDSVERANDERING VOLGENS HAJER

Het Advocacy Coalition Framework van Sabatier (1989) verklaart beleidsverandering door 

enerzijds de strijd die zich afspeelt binnen de advocacy coalitions en het policy subsytem, 

anderzijds kan beleidsverandering volgens het Advocacy Coalition Framework het gevolg zijn 

van externe gebeurtenissen binnen of buiten het policy subsystem. Anders dan het Advocacy 

Coalition Framework kan een beleidsverandering worden geduid door een analyse van 

verandering van discours. Een theorie om beleidsveranderingen te verklaren vanuit een 

analyse van discours is het Discours Coalition Perspective van Hajer (1989). In tegenstelling 

tot Sabatier veronderstelt Hajer dat het de verhaallijnen van de betrokken actoren zijn die de 

werkelijkheid creëren en een verandering van beleid kunnen duiden. Hajer richt zich hierom 

binnen zijn Discours Coalition Perspective op de argumenten die worden gebruikt en de 

verhaallijnen die hierdoor ontstaan. 

3.3.1 Discours

De kritiek die Hajer uit op het Advocacy Coaliton Framework van Sabatier behelst het 

gegeven dat de policy subsystems van Sabatier een zekere stijfheid van de politieke arena 

sugereren die binnen de roerige politieke arena volgens Hajer niet bestaat. Hajer stelt dat de 

politiek continu in beweging is en dat het Advocacy Coalition Framework hier te weinig recht 

aan doet. Het Discours Coalition Perspective richt zich hierom op veranderingen die zich 

voordoen binnen het discours van de betrokken actoren, waarbij men kan verplaatsen van het 

ene naar het andere discours. 

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  34

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


Een discours behelst hier het denkkader van het individu, de eigen interpretatie van sociale 

ontwikkelingen die wordt gecombineerd met maatschappelijke machtsprocessen. Voordat 

verder in wordt gegaan op discourscoalities en de discoursanalyse van Hajer is het van belang 

duidelijk te hebben wat er onder discours wordt verstaan. Hajer geeft zelf de volgende 

definitie van discours:“Het samenstel van talige en niet talige handelingen en praktijken dat 

beïnvloedt wat gedacht, begrepen en gezegd wordt, wat met invloed kan worden gezegd en op 

welke wijze dit gebeurt” (Hajer, 1989, p. 244). Volgens deze definitie biedt een discours 

volgens Hajer ‘the tools with which problems are constructed’ (Hajer, 1993, p. 45). Discours is 

in dit kader ‘an ensemble of ideas, concepts and categories through which meaning is given to 

social and psychial phenomena, and which is produced and reproduced through an 

identifiable set of pratices’ (Hajer & Versteeg, 2005, p. 175). Hajer borduurt met zijn Discours 

Coalition Perspective voort op het gedachtegoed van Foucault. Volgens Foucault kan een 

discours gebruikt worden ‘to describe individual acts of language, or ‘language in action’ - the 

ideas and statements that allow us te make sense of and ‘see’ things’ (Danaher, Schirato & 

Web, 2001, p. x). Een discours volgens Foucault ‘is made up of a limited number of 

statements for which a group of conditions of existence can be defined’ (Said, 1974, p. 28). 

Foucault stelde dat discours ‘is a problem of formations of language and concepts, but also of 

extra-discursive structures, practices and positions of authority’. Zo geeft hij het volgende aan 

met betrekking tot discours:

! “Discourses are composed of signs; but what they do is more than use these signs to 

! designate things. It is this more that renders them irreducible to the language and to 

! speech. It is this ‘more’ that we must reveal and describe” (Neal, 2010, p. 123).  

Foucault gaat er van uit dat individuen wanneer ze zich in een andere tijd of plaats bevinden 

een heel ander beeld hebben van de werkelijkheid. Hetgeen een individu als waarheid ziet is 

alleen zijn eigen waarheid op een bepaald moment in tijd. Wanneer een ander individu 

precies hetzelfde ziet kan hij of zij deze gebeurtenis compleet anders beoordelen: ‘what 

comes between ourselves and our experience is the grounds upon which we can act, speak 

and make sense of things’ (Danaher et al., 2001, 31). Men zit volgens Foucault vast binnen het 

eigen discours van de werkelijkeid om hem heen. Het enige dat onze ervaringen en een beeld 

van de werkelijkheid vorm kan geven is taal, dit geldt niet alleen wanneer iets aan een ander 

duidelijk gemaakt moet worden maar ook om onszelf dingen duidelijk te maken. Foucault 

beschouwt een discours hierom als taal in actie. Middels discours kan het onderscheid tussen 

macht, kennis, waarheid, en subjectiviteit worden weergegeven (Foucault, 1969). 
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3.3.2 Discours Coalition Perspective

Middels een discoursanalyse kan worden onderzocht op welke wijze interpretaties, het 

discours, werden geïntroduceerd, vanuit welke context of positie dit gebeurde en waarom 

deze verschuiving soms slaagt en soms mislukt. Het Discours Coalition Perspective van Hajer 

in de praktijk, in wezen het opsporen van discours en de verandering hierin, vraagt om een 

analyse van samenhang in de totaliteit van woorden en argumenten die door een groep 

actoren wordt geproduceerd, een analyse van de omstandigheden en een analyse van de 

praktijken waarin ze worden gebruikt - de discursieve handelingspraktijk waarbinnen 

aanhangers van hetzelfde discours een coalitie vormen. Middels de analyse van discours 

kunnen discourscoalities worden weergegeven en kunnen de aspecten van strijd en 

strategisch handelen geïntegreerd worden in de analyse van beleid (Hajer, 1989, p. 260).

Een discoursanalyse onderscheidt binnen een beleidsdiscours drie verschillende niveaus; een 

niveau van verhalen, een niveau van beleidsvocabulaires en een niveau van epistemische 

noties. Met betrekking tot het niveau van de verhalen of story lines geldt dat deze richting 

geven aan ons denken. Het niet langer gebruiken van de benamingen als achterlijke kinderen 

maar als zorgleerlingen waar men voor moet zorgen duidt hier op. Verhalen scheppen volgens 

Hajer orde in onzekerheid, ambiguiteit en bepalen wat de legitieme inzet is van een conflict. 

De beleidsvocabulaires bestaan in dit kader uit concepten die bewust zijn uitgedacht om 

inhoud te geven aan een specifiek beleidsprogramma. Het benoemen van de 

Hoofdlijnennotie WSNS als zodanig duidt op een grote rol van objectieve informatie, alle 

leerlingen zouden Weer samen naar school moeten gaan. De epistemische noties tot slot 

hebben betrekking op de talige constructie van de werkelijkheid waarvan men zich niet 

bewust is, maar welke het onderbewustzijn van het individu beheersen. Het vervangen van de 

term buitengewoon onderwijs in speciaal onderwijs kan als zodanig worden bezien. 

Buitengewoon onderwijs was lange tijd een term die gebruikt werd, maar speciaal onderwijs 

was ineens veel beter en kan over tien jaar bij wijze van spreken anders benoemd worden 

(Hajer, 2001, p. 24).

Hajer stelt dat het paradigma’s zijn die richting en betekenis geven aan het handelen van 

actoren: “Zij zijn het perspectief van waaruit de politicus en de beleidsmaker de maatschappij 

interpreteren en dat hen zowel beïnvloedt in hun dromen als in hun daden” (Hajer, 1989, p. 

242). De werkelijkheid wordt volgens gecreëerd door taal, dit is een gegeven dat Hajer 

meeneemt om verhaallijnen binnen beleidsveranderingen te kunnen duiden. Verhaallijnen 

zijn manieren om betekenis te geven aan de werkelijkheid. Het Discours Coalition Perspective 

van Hajer biedt een handvat om de bestaande verhaallijnen te analyseren. De 

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  36

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


discoursbenadering van Hajer benadrukt de rol van taal in het beleidsproces. Volgens Hajer 

ontstaat juist door het gebuik van metaforen een breed gedragen, institutionele kijk op 

bepaalde problemen (Hajer, 2001, p. 7). 

Net als Foucault verwijst discours volgens Hajer naar samenhangende ensembles van ideeën, 

concepten en categoriseringen die men binnen een bepaalde discussie terug kan vinden. 

Deze normen en instituties komen volgens Hajer voort uit een collectief constructieproces, 

waarvoor taal essentieel is. Hajer is van mening dat men zich aan een bepaald discours moet 

conformeren om de eigen plannen verwezenlijkt te zien worden. Een omslag in discours kan 

vele plannen echter snel ongedaan maken. Hajer gebruikt hiervoor de vergelijking met een 

school vissen die ineens en gezamenlijk van koers veranderen en een andere kant op 

zwemmen. Dit heeft te maken met een ander frame dat heersend wordt op een ander moment 

(Hajer, 2001). 

3.3.3 Discourscoalities

Binnen het Discours Coalition Perspective worden de verhaallijnen van de betrokken actoren 

van de verschillende coalities in kaart gebracht en geanalyseerd. Door het weergeven van de 

verschillende discourscoalities kan betekenis gegeven worden aan beleidsprocessen. De 

manier waarop de werkelijkheid binnen deze discourscoalities geconstrueerd wordt, bepaalt 

de gezamenlijke interpretatie van de werkelijkheid (Hajer, 1989, pp. 248-249). Een discours-

coalitie ontstaat rondom een verhaallijn of een verzameling verhaallijnen. Een discours-

coalitie definieert Hajer als volgt:

! “Een groep maatschappelijke actoren die via een samenstel van posities en praktijken 

! hun gezamenlijke interpretatie van de werkelijkheid ontwikkelt, structureert en in 

! stand houdt” (Hajer, 1989, p. 250).

Hierom is het mogelijk dat er meerdere discourscoalities naast elkaar bewegen en beide een 

compleet ander beeld van de werkelijkheid hebben, met andere verhaallijnen en 

ondersteunende argumenten. Het betreft geen gesloten groep van actoren, individuen 

kunnen verschuiven van coalitie, afhankelijk van het onderwerp, wat Hajer benoemt als 

discursive affinity. Middels een analyse van discursieve praktijken, waar betekenis gekoppeld 

wordt aan het discours, kan volgens Hajer worden gezocht naar een verklaring waarom 

bepaalde veronderstellingen vertrouwen genieten terwijl andere worden afgedaan als 

achterhaald (Hajer, 1989, p. 249; Hajer, 1993, p. 47).
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Om beleidsveranderingen te analyseren gaat de discoursanalyse van Hajer in op de 

argumenten of verhaallijnen die door de betrokken coalities worden gebruikt om het eigen 

discours kracht bij te zetten en een ander te overtuigen:

! “The discours coalition approach suggests that once a new discours is formulated, it 

! will produce story lines on specific problems, employing the conceptual machinery of 

! the new discours. A discours coalition is thus the ensemble of a set of story lines, the 

! actors that utter these story lines, and the practices that conform to these story lines, all 

! organized around a discours” (Hajer, 1993, p. 47).

Hierbij geeft Hajer echter aan dat de visie op het belang van taal binnen het politieke proces 

steeds meer aan invloed won. Binnen de positivistische visie, die onderstreept dat alleen 

empirie geldige kennis oplevert, wordt taal volgens Hajer alleen beschouwd als een neutraal 

systeem dat hulpzaam is bij het beschrijven van de wereld om ons heen. Hierna, met de 

opkomst van het post-positivisme, waarbinnen het positivisme werd bekritiseerd en men 

middels falsificatie van hypothesen tot ware kennis moest komen, werd taal op zichzelf 

onderwerp van discussie. Taal werd meer als een medium gezien, als een systeem waardoor 

men niet langer de werkelijkheid beschreef, maar creëerde (Hajer, 1993, p. 44). Hajer geeft 

over de mogelijkheden van taal-analyse het volgende aan: “The linguistic turn potentially 

provides the policy analyst with useful new tools to analyze how certain relations of 

dominance are structured and reproduced” (Hajer, 1993, p. 45) Een beleidsproces kan 

middels het ‘Discours Coalition Perspective’ geanalyseerd worden door de verschuiving in 

discours weer te geven, waardoor de verschuiving in coalitie weergegeven kan worden (Hajer, 

1989, p. 256). De discourscoalition is volgens Hajer ‘basically a group of actors who share a 

social construct’ (Hajer, 1993, p. 45) Processen van beleidsverandering worden binnen deze 

visie gekenmerkt door de coalitie-vorming tussen verschillende groepen actoren, waarbij de 

echte uitdaging ligt: “The real challenge is to find ways of combining the analysis of the 

discursive production of reality with the analysis of the (extradiscursive) social pratices from 

which social constructs emerge and in which the actors that make these statements 

engage” (Hajer, 1993, p. 45). Hierbij geldt dat deze coalities niet star zijn, maar continu aan 

verandering onderhevig kunnen zijn. Meer nog dan bij het policy subsystem van Sabatier 

(1988) vindt onderling uitwisseling plaats van actoren. In beide gevallen geldt echter dat de 

discours-coalition of de advocacy coalition met de meeste aanhangers eerder het voorgestelde 

beleid doorgevoerd of blijvend zal zien.
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Om zijn Discours Coalition Perspective uiteen te zetten haalt Hajer het voorbeeld aan van de 

zure regen die begin jaren negentig Europa in zijn greep had. Net als in het geval van zure 

regen geldt dat problemen die betrekking hebben op een groot beleidsterrein complex zijn, 

moeilijk te doorgronden en verschillende aspecten hebben. Voor het aanpakken van een 

bepaald beleidsprobleem, net als dit bij onderwijsbeleid en de zorg voor zorgleerlingen het 

geval is, geldt vaak dat er meerdere verschillende discoursen en actoren bij betrokken zijn.  

Waarbij specifieke kennis bij experts gewonnen wordt. Om het voorbeeld van de zure regen 

door te trekken, geeft Hajer aan dat het onder andere het wetenschappelijke discours (wat is 

zure regen), het economische discours (wat kost het de maatschappij), het praktische 

discours (wat kan er aan gedaan worden) en politieke overwegingen (hoeveel hebben we er als 

land voor over) zijn die zijn betrokken bij het vraagstuk van de zure regen (Hajer, 1993). 

Kortom, vanuit verschillende discoursen kan er naar een bepaald vraagstuk worden gekeken, 

zoals het met alles wat de politiek raakt haast het geval is. De manier waarover men er 

uiteindelijk met elkaar over praat, door het gebruik van taal, is hetgeen wat een ieder - 

ongeacht achtergrond - bindt. Doordat hieruit verhaallijnen ontstaan zullen de verschillende 

discoursen minder grote tegenstellingen krijgen en nader tot elkaar komen. 

3.3.4 Discursieve affiniteit en beleidsverandering 

Het gehele politieke proces kan volgens Hajer worden geanalyseerd als een strijd in en rond 

discourscoalities, waarbij het totstandkomen van een discours-coalitie kan worden bezien als 

een proces van discourse structuration, wat inhoudt dat een bepaald beeld van de 

werkelijkheid meerdere actoren op hetzelfde moment aanspreekt en neigt naar het dominante 

discours. Wanneer verschillende actoren elkaar op basis van dezelfde gedachten over een 

bepaald onderwerp gevonden hebben wordt gesproken over discursive affinity. Op politiek 

niveau weet iedereen net genoeg om te begrijpen waar de ander het over heeft, op basis 

waarvan aansluiting gevonden wordt bij een bepaalde discours-coalitie. Hiervoor is het echter 

van belang dat het discours geloofwaardig, acceptabel en betrouwbaar is (Hajer, 1993, p. 46). 

Binnen een discourscoalitie draait het volgens Hajer allemaal om het strategisch handelen van 

actoren. Binnen een discoursanalyse draait het om de strijd om de inhoud en betekenis van 

het discours. Wanneer meer actoren een bepaald discours aanhangen dan kan dit leiden tot 

een problem closure. Een algemene probleemdefinitie die door meerdere actoren wordt 

gebruikt. Wanneer het voorgestelde beleid van een discours-coalitie daadwerkelijk de 

overhand krijgt is er volgens Hajer sprake van discourse institutionalization. Het dominante 

beleids-discours wordt geïnstitutionaliseerd en vastgelegd met goedkeuren van betrokken 

discourscoalities (Hajer, 1989; Hajer, 1993). 
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Ook een aantal institutionele praktijken hebben geleid tot een paradigma wisseling. Door een 

historisch specifieke analyse van de bestuurlijke organisatie en haar representatievormen en 

de analyse van de inhoud van het discours, moeten de ordeningsmechanismen volgens Hajer 

worden getraceerd en kan worden vastgesteld welke actoren centraal in de discourscoalitie 

staan en welke een meer perifere positie innemen. Daarnaast kan bepaald worden via welke 

mechanismen bepaalde posities aan belang inboeten of winnen (Hajer, 1989, p. 255). 

Discoursanalyse maakt het, dankzij het begrip discours-coalitie, in de eerste plaats mogelijk 

om te analyseren hoe en waarom veronderstellingen in de loop der tijd veranderen en maakt 

duidelijk dat de rol van coalitievorming hierbinnen van groot belang is. Ten tweede kan 

hierdoor bezien worden vanuit welke positie en in welke context bepaalde veronderstellingen 

worden geïntroduceerd (Hajer, 1989, p. 260).

Door een discoursanalyse toe te passen op een politiek proces wordt het mogelijk om naast 

elkaar bewegende discourscoalities te onderscheiden. Een voorbeeld dat betrekking heeft op 

duidelijke tegenhangende discourscoalities betreft het Nederlandse drugsbeleid; er is een 

groep van voorstanders van het Nederlandse gedoogbeleid en er bestaat ook al jaren een 

groep van tegenstanders tegen het Nederlandse gedoogbeleid. Het ene kamp is van mening 

dat het huidige gedoogbeleid drugsgebruik uit de criminaliteit houdt, het andere kamp ziet 

drugs juist als de bron van al het kwaad en schadelijk voor de volksgezondheid. Beide coalities 

zullen elkaar nooit treffen, omdat ze een andere verhaallijn aanhangen, en vechten voor hun 

eigen verhaallijn. Het politieke proces kan worden bezien als een voortdurend proces van 

betekenisgeving van de sociale wereld middels verhaallijnen en ervaringen. Een 

discoursanalyse geeft deze betekenisgeving weer, geeft weer hoe tegengestelde belangen en 

machten elkaar uiteindelijk weten te verdragen en geeft weer dat actoren het niet over alles 

eens hoeven te zijn om een gedeeld belang na te streven (Hajer, 1993).

3.4 DISCOURSCOALITIES

Met betrekking tot de paradigmawisseling die zich voltrekt wordt binnen dit onderzoek een 

onderscheid gemaakt in een coalitie die meer neigt naar differentiatie van het speciaal 

onderwijs en een coalitie die meer neigt naar integratie van zorgleerlingen binnen het 

reguliere basisonderwijs. Actoren zullen altijd meer geneigd zijn naar een bepaald discours. 

Schön en Rein (1994) omschrijven dit als een bepaald frame. Conflicten over beleid zullen 

altijd het gevolg zijn van tegenstrijdige frames.Deze frames bepalen hoe een bepaalde actor de 

werkelijkheid ziet, wat kan behelzen dat een actor vanuit zijn frame de werkelijkheid heel 

anders ziet dan een andere actor dit vanuit zijn frame doet (Schön & Rein, 1994). 
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Voorstanders van de differentiatiecoalitie zullen eerder geneigd zijn te bepleiten dat alles bij 

het oude moet blijven en de bestaande verdeling van het speciaal onderwijs kan blijven 

bestaan. Argumenten die door deze coalitie gebruikt worden zullen betrekking hebben op 

specialisatie die bij scholen voor speciaal onderwijs aanwezig is en gewaarborgd dient te 

blijven. Hierbij komt dat het reguliere basisonderwijs onvoldoende in staat zal zijn leerlingen 

met extra behoeften op te vangen. Het onderscheid dat binnen het speciaal onderwijs 

gemaakt wordt met betrekking tot de verschillende typen getuigt volgens deze coalitie juist 

van extra zorg voor zorgleerlingen. Het bieden van een aangepaste vorm van onderwijs geeft 

juist aan dat verschillen en achterstanden aangepakt kunnen worden binnen het onderwijs. 

Het feit dat er verschillende typen speciaal onderwijs bestaan geeft volgens deze coalitie aan 

dat het nut heeft om leerlingen op te vangen binnen een homogene groep leerlingen. Actoren 

die zich scharen bij deze coalitie behoren tot het voorheen dominante paradigma. Beleid dat 

lange tijd bepalend is geweest voor het speciaal onderwijs gaat immers uit van een 

gedifferentieerd stelsel waarbinnen verschillende behoeften vragen om verschillende typen 

van speciaal onderwijs. 

De tegengestelde coalitie wordt gevormd door de integratiecoalitie. De coalitie van actoren 

die lange tijd als niet dominant gold en andere actoren, behorende bij de differentiatie, heeft 

moeten overtuigen van het belang van (mogelijke) integratie van zorgleerlingen. Hoewel er 

wordt gesproken over de integratiecoalitie geldt dat een daadwerkelijke integratie van 

zorgleerlingen binnen de periode van analyse nog niet wordt doorgevoerd. Dit heeft enkel 

nog betrekking op het integreren van bepaalde typen zorgleerlingen die eerder naar het 

speciaal onderwijs zouden gaan binnen het reguliere basisonderwijs. Hoewel invoering van 

het WSNS-beleid dus echter nog maar een stap in de richting van inclusief onderwijs vormt 

wordt dit hier beschouwd als paradigmawisseling. Aanhangers van de integratiecoalitie 

kunnen mogelijk dus ook voorstander zijn van inclusief onderwijs, maar dat wordt hier nog 

niet als zodanig beschouwd. 

Actoren die neigen naar de integratiecoalitie zullen aangeven dat onderwijs volgen binnen 

een homogene groep te weinig oplevert voor zorgleerlingen. Integratie van leerlingen met 

verschillende behoeften kan volgens deze coalitie worden bezien als een logisch voortvloeisel 

van de omstandigheden en een zoektocht naar een nieuw stelsel. Het stigmatiseren van 

zorgleerlingen als ‘anders’ behoort niet langer tot de mogelijkheden. Hierdoor lopen 

zorgleerlingen tevens een achterstand op sociaal- en economisch vlak op: “Special education 

serves the interests of advantaged members of society by maintaining and rationalizing the 

further marginalization of those whom it claims to help” (Dyson, 1999, p. 40). Hierom moet al 
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bij het onderwijs worden ingegrepen, om achterstand op latere leeftijd tegen te gaan. Ook 

geldt dat het bestaande stelsel van speciaal onderwijs alleen maar groter kan worden als niet 

wordt ingegrepen. Hierom moet iets grondig veranderen in de structuur van het 

onderwijsstelsel. Hierover geeft Dyson (1999) aan dat de strijd vooral op politiek vlak gevoerd 

wordt. Hier worden de grootste tegenstellingen tussen de coalities zichtbaar: “This struggle is 

an essentially manichaean one between the forces of exclusion and the forces of inclusion; it is 

the advocacy of the need for struggle and the delineation of segregationist practices and 

concepts that preoccupy this discourse” (Dyson, 1999, p. 42) Uiteindelijk heeft inclusief 

onderwijs volgens Dyson het volgende uitgangspunt: “Inclusive schools can be seen as 

bringing greater social benefits, as being more effective educationally, and as being more cost-

efficient than segregated special education” (Dyson, 1999, p. 40). De daadwerkelijke 

omwenteling naar inclusief onderwijs kan volgens Skrtic (1999) echter alleen plaatsvinden 

wanneer de tijd hiervoor rijp is, onder invloed van de tijdsgeest en omstandigheden: “It has 

been argued that the movement to inclusive schooling may provide the structural and cultural 

insights that are necessary to begin reconstructing public education for the historical conditions 

of the 21st century” (Skrtic 1991). 

Hellemans (1990) stelt over politieke partijen dat deze altijd handelen vanuit een eigen 

gedachtegoed, dat bepaalt op welke wijze de partij de werkelijkheid ziet en zou willen zien. 

Partijen zijn volgens Hellemans collectieve bindingen die op ideologische basis vorm geven 

aan de werkelijkheid. Deze ideologische basis verschilt per partij en verklaart volgens 

Hellemans per partij de uitgangspunten binnen een discours (Hellemans, 1990, p. 60). 

Hemerijck (2003) sluit zich bij Hellemans aan en stelt dat een beleidsproces gekenmerkt kan 

worden door een strijd op basis van ideologie en specifiek het laatste decennia steeds meer 

betrekking heeft op de uitvoerbaarheid van het voorgestelde beleid (Hemerijck, 2003).

3.5 SAMENVATTEND

Beleidsveranderingen zijn te verklaren vanuit de binnen dit besproken hoofdstuk over 

beleidsverandering. Voor gebruik van zowel het Advocacy Coalition Framework als het 

Discours Coalition Perspective is gekozen omdat de theorieën elkaar aanvullen. Kort is 

binnen dit hoofdstuk stilgestaan op de theorie achter paradigmawisselingen. Hier is voor 

gekozen om de verschuiving van differentiatie naar integratie in algemeenheid te kunnen 

duiden. Beleid vormt hierbij het kader waaruit gehandeld wordt, de omlijsting van het proces. 

Binnen dit proces is echter sprake van verschillende actoren, met verschillende 
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uitgangspunten. Deze uitgangspunten kunnen worden beschouwd als het discours waaruit 

gehandeld wordt. Hierbij vormt taal het enige middel om de werkelijkheid te kunnen creëren. 

Taal is dan ook hetgeen waar binnen dit onderzoek de voornaamste aandacht naar uit gaat. 

Het gebruiken van bepaalde woorden binnen een bepaalde periode kan zo duiden op een 

bepaalde zienswijze. Wanneer bij de opkomst van het speciaal onderwijs aan het begin van de 

twintigste eeuw voornamelijk over dit type onderwijs als ‘het beste voor de leerling’ en ‘bloei 

van het speciaal onderwijs’ getuigt dit van een voorkeur voor de differentiatiecoalitie. Aan het 

einde van de jaren negentig kunnen dezelfde woorden worden gebruikt, maar dan juist 

betrekking hebben op het waar mogelijk integreren van zorg voor zorgleerlingen binnen het 

reguliere basisonderwijs. Wat dan juist neigt naar de integratiecoalitie. 

Dat een paradigmawisseling uiteindelijk heeft plaatsgevonden en speciaal onderwijs niet 

langer het beste voor zorgleerlingen blijkt, wat leidt tot de zoektocht naar ander beleid, zorgt 

uiteindelijk voor de vorming van het Weer samen naar school-beleid en nieuwe wetgeving. 

Voor alle actoren echter doordrongen zijn van dit discours gaan er blijkbaar een paar 

decennia overheen. De twee modellen waar uiteindelijk binnen dit hoofdstuk het accent op 

wordt gelegd zijn middelen om deze verschuiving die leidt tot verandering in beleid te kunnen 

duiden. De modellen worden dan ook bezien als verlengden van elkaar. Waar het Advocacy 

Coalition Framework ingaat op de bredere praktijk van wat er binnen de samenleving en 

tussen actoren gebeurt biedt het Discours Coalition Perspective een bril om in te zoomen op 

de verschuiving in dominant discours.

Waar het Advocacy Coalition Framework ingaat op het aansluiting vinden bij een bepaald 

discours of standpunt om sterker te staan, het politieke spel, gaat het Discours Coalition 

Perspective meer in op de verhaallijn die krachtiger wordt of juist afzwakt. Voor beide 

modellen geldt dat aansluiting bij een bepaalde coalitie niet betekent dat actoren het gelijk 

over alles eens zijn. Volledige overtuiging is iets waarover het Advocacy Coalition 

Framework ook stelt dat dit onmogelijk is gezien de dieper liggende belief systems van 

actoren. Een gedeelde beleidsvisie over een bepaald subsystem blijkt echter in beide gevallen 

essentieel. Los van het discours en de verandering die optreedt wordt door beide modellen 

aandacht besteed aan de context van beleid. Veranderingen kunnen ook optreden onder 

invloed van veranderingen die in de omgeving van beleid plaatsvinden. Hierom wordt binnen 

dit onderzoek ook stilgestaan bij de (politieke) veranderingen binnen de periode van analyse, 

waar binnen het volgende hoofdstuk uitgebreid op in wordt gegaan. 
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4. Onderzoek

 “Door andere metaforen te gaan gebruiken, treedt er een wisseling van politieke 

 en bestuurlijke stellingnames op. Bepaalde problemen verliezen hun betekenis 

 terwijl andere zich opdringen” (Idenburg, 1988, p. 73)

Het vorige hoofdstuk stond in het teken van theorieën die verklaringen kunnen bieden voor 

een discours-verschuiving, de weg naar een paradigmawisseling en hoe taal verklaringen kan 

bieden voor het tot stand komen van een beleidsverschuiving. Zoals Idenburg (1988) aangeeft 

kan het gebruik van metaforen en het in kaart brengen hiervan ‘politieke en bestuurlijke 

stellingnames’ weergeven. Hierom wordt een discoursanalyse uitgevoerd voor de periode van 

analyse met betrekking tot de verschuivingen die optreden binnen het Nederlandse 

onderwijsbeleid met betrekking tot de zorg voor zorgleerlingen. Binnen dit hoofdstuk wordt 

aangegeven op waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt (§4.1) en op basis waarvan bepaalde 

documenten zijn gekozen (§4.2). 

4.1 WAAROM

Binnen dit onderdeel worden de keuzes die vormend zijn geweest voor dit onderzoek 

besproken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de keuze voor een discoursanalyse, het 

theoretisch kader en de periode van analyse.

4.1.1 Discoursanalyse

Een discoursanalyse stelt de onderzoeker in staat deze wisseling in kaart te brengen. Een 

discoursanalyse kan dan ook worden bezien als een manier om de verschuiving in taalgebruik 

te onderzoeken. Hierbij geldt dat het binnen dit onderzoek specifiek draait om wat er door 

wie op welke moment gezegd is. Binnen hoofdstuk drie is kort ingegaan op Foucault, die 

door velen als grondlegger van de discoursanalyse wordt gezien. Volgens Foucault (1969) 

maakt een discours dat de ideeën die actoren hebben gedeeld kunnen worden, ‘language in 

action’. Het praktische nut van een discoursanalyse behelst in dit gedachtegoed het volgende:
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! “Discourses are composed of signs; but what they do is more than use these signs to 

! designate things. It is this more that renders them irreducible to the language and to 

! speech. It is this ‘more’ that we must reveal and describe” (Neal, 2010, p. 123).  

Omdat elke actor vanuit de eigen waarden naar de werkelijkheid kijkt en dit als waar 

beschouwd. Het enige dat een verbinding kan leggen tussen twee actoren en de eigen 

werkelijkheid is taal. Een discoursanalyse maakt het in dit kader mogelijk de verhouding 

tussen macht, kennis, waarheid en subjectiviteit weer te geven. Hierom is voor dit onderzoek 

gekozen voor een discoursanalyse, omdat het een periode betreft die ver terug gaat in de tijd 

en taal hetgeen is dat naarmate de tijd vordert niet verandert. Percepties van actoren zijn 

immers altijd gekleurd.

Hetgeen actoren zeggen wordt beïnvloed door de coalitie waar ze zich op dat moment in 

bevinden. Geuijen (2004) geeft dan ook aan dat de te onderscheiden verhaallijnen nooit op 

zichzelf staan maar vorm krijgen binnen een bepaalde argumentatie-strategie (Geuijen, 2004, 

p. 39). Actoren bepleiten en strijden voor de eigen overtuiging, maar zoeken steun bij andere 

actoren om de eigen perceptie van wat juist beleid zou zijn omgezet te zien worden in beleid. 

Verhaallijnen vormen zodoende volgens Geuijen een rode draad. Met betrekking tot de 

eerder onderscheiden discourscoalities geldt dat de integratiecoalitie alleen groter kan 

worden en nieuw beleid kan doorvoeren wanneer de coalitie krachtiger wordt. Een 

discourscoalitie wordt namelijk gevormd wanneer meerdere actoren zich aansluiten of 

aangetrokken voelen tot een bepaalde verhaallijn, wat leidt tot een gemeenschappelijk 

discours op dat terrein of binnen dat subsystem. Zowel de coalitie die pleit voor een 

gedifferentieerd stelsel van speciaal onderwijs als de coalitie die pleit voor de integratie van 

bepaalde zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs hebben een eigen verhaallijn die 

binnen het volgende hoofdstuk in kaart wordt gebracht aan de hand van hetgeen wordt gezegd 

binnen de periode van analyse. Want uiteindelijk verschuift beleid van een verregaande 

differentiatie van zorgleerlingen naar een voorzichtige integratie van zorgleerlingen binnen 

het reguliere basisonderwijs, waarbij geldt dat de verschuiving nog steeds bezig is - getuige de 

recente invoering van Passend onderwijs. 

4.1.2 Theorie

Binnen hoofdstuk drie is uitgebreid stilgestaan bij het Advocacy Coalition Framework van 

Sabatier (1988) en het Discours Coalition Perspective van Hajer (1989). Voor het Advocacy 

Coalition Framework is gekozen omdat het ingaat op zowel de inhoud van een beleidsproces, 

als op de beleidsverandering die uiteindelijk kan worden doorgevoerd. Sabatier (1988) ziet dit 
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proces als het continu duwen en trekken van politieke actoren en het vinden van actoren met 

een gelijkgestemd belief system binnen een advocacy coalition. Onder andere door deze 

weergave van het proces is voor dit model gekozen, waarnaast de invloed van externe factoren 

mee wordt genomen binnen dit model. In het verlengde van het Advocacy Coalition 

Framework van Sabatier (1988) gaat het Discours Coalition Perspective van Hajer (1989) in op 

deze strijd om beleid die wordt gevoerd tussen de te onderscheiden coalities. Hetgeen wordt 

weergegeven door een analyse van discours. Toepassen van een discoursanalyse leidt 

hierdoor tot een weergave van de verschuiving in denken over de zorg voor zorgleerlingen. 

4.1.3 Periode

De besproken discoursanalyse maakt dat kan worden teruggehaald welke politieke actoren 

zich op een bepaald moment kunnen vinden binnen een bepaalde discourscoalitie. Door de 

analyse toe te passen over een langere periode in tijd kan worden aangegeven hoe de 

integratiecoalitie dominanter werd dan de differentiatiecoalitie. Iets dat zijn weerslag vond in 

een beleidsverandering. Middels een afgebakende periode in tijd kan zowel de verschuiving in 

context als de verschuiving in discours in beeld gebracht worden. 

Beginpunt van analyse vormt de nota die ingaat op de democratisering van het onderwijs. 

Wanneer aan het eind van de jaren zestig de vraag opkomt wat de groei van het speciaal 

onderwijs veroorzaakt gaat de politiek hier nog niet inhoudelijk op in. Wel vormt het debat 

over de democratisering een aftrap van het gehele debat over het speciaal onderwijs, 

waarbinnen wordt gesproken over de rol van de overheid en de mogelijkheden van 

ontplooiing van de individuele leerling (Kamerstukken II, 1968/69, 10176, nr. 2). Eindpunt 

van de analyse ligt binnen het eerste kabinet van Kok, waarbinnen de tijdelijke ISOVSO 

plaats maakt voor definitieve wetgeving voor het primair onderwijs op 1 augustus 1998. 

Nieuwe wetgeving voor het primair onderwijs wordt beschouwd als de voltooide 

paradigmawisseling en hiermee het eindpunt van analyse. Integratie van zorgleerlingen blijkt 

op dat moment dominanter dan de voorheen geldende coalitie. Binnen hoofdstuk drie is reeds 

ingegaan op deze coalities. Enerzijds wordt er gesproken van een coalitie die veronderstelt 

dat het speciaal onderwijs te breed is geworden, zowel qua type scholen als qua leerling-

aantallen, en dat (sommige typen) zorgleerlingen geïntegreerd kunnen worden binnen het 

reguliere basisonderwijs. Anderzijds wordt gesproken van een coalitie die stelt dat de 

differentiëring van het speciaal onderwijs in stand gehouden kan worden. Door per 

kabinetsperiode een onderverdeling te maken in de partijen die meer neigen van een van de 

twee coalities kan de verschuiving worden weergegeven. 

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  46

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


4.2 WAT

Binnen het voorgaande is ingegaan op de keuze voor een discoursanalyse, het theoretisch 

kader en de periode van analyse. Binnen dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de 

documenten die de basis vormen voor deze discoursanalyse.

4.2.1 Context 

Om de politieke verschuiving te kunnen duiden begint hoofdstuk vijf met een korte analyse 

van de politieke gebeurtenissen. Dit gebeurt aan de hand van de uitgesproken troonredes in 

de periode van analyse. Om de veranderingen in politieke omgeving in kaart te brengen 

vormen de troonredes, uitgesproken op een vast moment, een weergave van de 

beleidsvoornemens van de te onderscheiden periodes. Hoewel geen van de troonredes 

specifiek ingaat op de vormgeving van het speciaal onderwijs en de zorg voor zorgleerlingen, 

hier wordt binnen de discoursanalyse uitvoerig bij stilgestaan, schetst het wel in vogelvlucht 

de politieke context. Met behulp van de zoektermen “buitengewoon onderwijs”, “speciaal 

onderwijs” of “zorgleerlingen” wordt een kort overzicht geschetst, welke in chronologische 

volgorde besproken wordt. Een overzicht van de resultaten op deze zoektermen is te vinden 

in de bijlage. Hiernaast wordt binnen de onderscheiden kabinetsperiodes kort stilgestaan bij 

de specifieke politieke context, wordt aangegeven uit welke partijen het kabinet bestond en 

wat de verdeling van partijen was binnen de Tweede Kamer.

4.2.2 Documenten 

De parlementaire documenten in de vorm van nota’s, kamerverslagen, -stukken en -vragen 

worden zowel op de website Staten-Generaal Digitaal als op Officiële Bekendmakingen 

gevonden. Net als bij de troonredes wordt er allereerst gezocht op de termen “buitengewoon 

onderwijs”, “speciaal onderwijs” of “zorgleerlingen”. Zoeken op “speciaal onderwijs” levert 

de meeste resultaten op, terwijl deze term pas vanaf de eerste Contourennota van 1975 wordt 

gebruikt. De term “buitengewoon onderwijs” levert al aanzienlijk minder resultaten op, 

terwijl zoeken op “zorgleerlingen” helemaal weinig resultaten oplevert. Met betrekking tot de 

zoekterm “buitengewoon onderwijs” geldt dat het grootste deel van de documenten 

afkomstig is van kamerstukken uit de Tweede Kamer (tabel i). Dit is ook het geval wanneer 

wordt gezocht naar “speciaal onderwijs”, wat verreweg de meeste resultaten oplevert (tabel 

ii). Zoeken naar “zorgleerlingen” levert echter verreweg de minste resultaten op, terwijl het 

een begrip is dat toch vaak gebruikt moet zijn binnen de Nederlandse politiek (tabel iii).
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Gezien de veelvoud van documenten die deze drie zoektermen oplevert wordt gekozen voor 

een andere aanpak. Omdat er geen chronologische weergave van alles wat met betrekking tot 

het onderwerp besproken is weergegeven hoeft te worden wordt gekozen voor een analyse 

van slechts een aantal nota’s of debatten. Hierdoor wordt de leesbaarheid vergroot en kan het 

accent bij de verhaallijn gelegd worden.

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 8 39 1 48

Tweede Kamer 20 186 12 218

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 3 0 0 3

Totaal 31 225 13 269

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 137 275 2 414

Tweede Kamer 344 2169 78 2591

Verenigde vergadering 5 0 0 5

UCV/OCV 58 0 0 58

Totaal 544 2444 80 3068

SGD
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD
(vanaf 1970-1971) “Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”

Totaal

Eerste Kamer 0 0 0 0

Tweede Kamer 1 2 0 3

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 0 0 0 0

Totaal 1 2 0 3

Tabel I. Zoekterm: “Buitengewoon (Lager) Onderwijs”
(Staten-Generaal Digitaal, 2011) 

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 8 39 1 48

Tweede Kamer 20 186 12 218

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 3 0 0 3

Totaal 31 225 13 269

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 137 275 2 414

Tweede Kamer 344 2169 78 2591

Verenigde vergadering 5 0 0 5

UCV/OCV 58 0 0 58

Totaal 544 2444 80 3068

SGD
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD
(vanaf 1970-1971) “Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”

Totaal

Eerste Kamer 0 0 0 0

Tweede Kamer 1 2 0 3

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 0 0 0 0

Totaal 1 2 0 3

Tabel II. Zoekterm: “Speciaal onderwijs”
(Staten-Generaal Digitaal, 2011) 

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”“Buitengewoon (Lager) Onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 8 39 1 48

Tweede Kamer 20 186 12 218

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 3 0 0 3

Totaal 31 225 13 269

SGD 
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD 
(vanaf 1970-1971) “Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”“Speciaal onderwijs”

Totaal

Eerste Kamer 137 275 2 414

Tweede Kamer 344 2169 78 2591

Verenigde vergadering 5 0 0 5

UCV/OCV 58 0 0 58

Totaal 544 2444 80 3068

SGD
(vanaf 1970-1971)

Kamerverslagen Kamerstukken Kamervragen
Totaal

SGD
(vanaf 1970-1971) “Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”“Zorgleerlingen”

Totaal

Eerste Kamer 0 0 0 0

Tweede Kamer 1 2 0 3

Verenigde vergadering 0 0 0 0

UCV/OCV 0 0 0 0

Totaal 1 2 0 3

Tabel III. Zoekterm: “Zorgleerlingen”
(Staten-Generaal Digitaal, 2011) 

Tabel 7. Zoektermen (2011)
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Door in te gaan op bepaalde documenten wordt ingegaan op de inhoud in plaats van op de 

breedte van het onderwerp, waardoor meer aandacht kan worden besteed aan specifieke 

nota’s en debatten. Een keuze voor de te analyseren documenten wordt gemaakt door per 

kabinetsperiode terug te halen welke van de zoektermen “buitengewoon onderwijs”, 

“speciaal onderwijs” of “zorgleerlingen” vaak naar voren komen. Hierbij geldt echter dat er 

ook op andere zoektermen gezocht wordt wanneer blijkt dat een bepaald woord binnen een 

nota of een debat wordt aangehaald, zoals dit bijvoorbeeld het geval is geweest met 

“onderwijsachterstanden” en “onderwijsstimulering”. Hoewel er binnen de analyse een 

onderverdeling wordt gemaakt in zes periodes vallen meerdere kabinetten soms onder 

dezelfde periode, aangezien het kabinet onder leiding stond van dezelfde minister-president.

Documenten

De Jong Democratisering van het onderwijs (10176)

Biesheuvel I & II Over het onderwijsbeleid (12000)

Den Uyl Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (13459)

Van Agt I Een vernieuwd stimuleringsbeleid (15908)

Van Agt II & III Wetsontwerp ISOVSO (16811) 

Lubbers I Onderwijsstimuleringsbeleid (18775)

Lubbers II Ontwikkelingsplan ARBO (19834)

Lubbers III Weer samen naar school (21860)

Kok I Een impuls voor het basisonderwijs (21630)

Alle mogelijke nota’s en debatten hadden meegenomen kunnen worden in deze analyse van 

discours in de periode tussen 1968 en 1998. Gezien de grootte van het onderzoek behoorde 

dit echter niet tot de mogelijkheden. Hierom is een keuze gemaakt voor een bepaald aantal 

nota’s en debatten per kabinetsperiode. Per periode is gekeken welke nota binnen de 

betreffende periode vaker wordt aangehaald, er uit bronnen vaker naar is verwezen of de nota 

binnen hoofdstuk twee al naar voren is gekomen, of vormend is voor de periode. Hierna 

wordt binnen de zoekresultaten gezocht op een debat dat specifiek ingaat op de 

gepubliceerde nota.  

Tabel 8. Documenten discoursanalyse
(Statengeneraaldigitaal.nl, 2011 & 

officielebekendmakingen.overheid.nl, 2011) 
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4.2.3 Interview 

Hiernaast heeft een interview plaatsgevonden met mevrouw Ginjaar-Maas (VVD). Ginjaar-

Maas is tussen 1973 en 1993 lid geweest van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en VVD-

politica. Hiernaast was ze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens de 

kabinetten van Lubbers I en II (1982-1989).  Ook is Ginjaar-Maas lange tijd (vice-)voorzitter 

geweest van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het interview is 

afgenomen met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst (zie bijlage). Hiernaast is in 

de bijlage een uitwerking van het afgenomen interview te vinden, waarvan bepaalde citaten 

worden verwerkt binnen de analyse (zie bijlage). Dit interview is afgenomen om meer inzicht 

te krijgen in de beleidsverschuiving die heeft plaatsgevonden.

4.3 SAMENVATTEND

Binnen de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de context van het speciaal onderwijs, de 

redenen die leiden tot ingrijpen en theorieën over beleidsverandering. Binnen het volgende 

hoofdstuk komen deze beide onderdelen samen. Aan de hand van een discoursanalyse wordt 

de verschuiving van differentiatie naar integratie uiteengezet. Voor een discoursanalyse is 

gekozen omdat dit een waarheidsgetrouw beeld geeft van de verschuiving in standpunt 

binnen de periode van analyse. Omdat het onmogelijk bleek om alle mogelijke documenten 

die te vinden zijn met betrekking tot de veranderingen binnen het speciaal onderwijs te 

analyseren wordt per periode aandacht besteed aan een bepalende nota op het gebied van 

speciaal onderwijs en een debat aangehaald waarbinnen de verschillende standpunten van 

politieke partijen naar voren komen. Dat de discourscoalitie die pleit voor integratie van 

zorgleerlingen dominant wordt ten opzichte van de differentiatiecoalitie is reeds besproken. 

Binnen het volgende hoofdstuk wordt dan ook specifiek ingegaan op de veranderingen in 

discours van de politieke partijen binnen de periode van analyse met betrekking tot de zorg 

voor zorgleerlingen. 
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5. Discoursanalyse

 “Een coalitie is een verstandshuwelijk. CDA en Partij van de Arbeid laten dat op 

 onderwijsgebied steeds opnieuw zien. Weinig liefde, veel berekening!” 

 (Franssen, VVD - Kamerstukken II, 1992/93, 35-2629).

Binnen de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de paradigmawisseling van 

differentiatie naar integratie. Van een verregaand gedifferentieerd stelsel van speciaal 

onderwijs wordt het aan het einde van de jaren negentig wettelijk vastgelegd dat sommige 

zorgleerlingen onderwijs kunnen volgen op een school voor regulier basisonderwijs. Binnen 

dit hoofdstuk wordt aan de hand van documenten uit de periode van analyse onderzocht op 

welke wijze de discourscoalitie die neigt naar integratie van zorgleerlingen dominant wordt en 

wordt verankerd binnen nieuwe wetgeving. De eerste paragraaf besteedt aandacht aan de 

politieke veranderingen binnen de periode van analyse, onderverdeeld in drie subperiodes 

(§5.1). Hierna wordt aandacht besteed aan de analyse van nota’s en debatten uit de periode 

van analyse. Hierbinnen is dezelfde onderverdeling gemaakt in drie periodes. De eerste 

periode staat in het teken van het voorzichtig aftasten van de mogelijkheden (§5.2), binnen de 

tweede periode wordt over de toekomst van het speciaal onderwijs gesproken (§5.3) en 

binnen de derde periode wordt al gesproken over het integreren van bepaalde typen 

zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs (§5.4). De komst van het Weer samen 

naar school-beleid en de Wet op het Primair onderwijs betekenen niet het einde van het 

speciaal onderwijs, maar het startpunt van een nieuw paradigma. Een paradigma waarbinnen 

het mogelijk wordt leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben een plek te bieden op 

het reguliere basisonderwijs. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting 

(§5.5). 

5.1 POLITIEKE VERSCHUIVING

Omdat zowel de troonrede als de Miljoenennota jaarlijks terugkomen is het interessant op per 

periode te bekijken op welke wijze ‘speciaal onderwijs’ en ‘onderwijs’ aan bod komt en hoe 

dit is veranderd. Zeker omdat het zowel betrekking heeft op het voorgaande als het komende 

jaar. Binnen deze paragraaf wordt een onderverdeling gemaakt in te onderscheiden 

kabinetsperiodes, waarbinnen gebruik wordt gemaakt van dezelfde onderverdeling als binnen 

het hoofdstuk wordt gebruikt.
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5.1.1 De Jong & Biesheuvel (1967 - 1973) 

Tijdens de troonrede van 1968 wordt aandacht besteed aan de ‘groeiende belangstelling van 

de samenleving voor het onderwijs’. Iets dat wordt beschouwd als een uiting van de 

‘geestelijke en economische kracht van ons volk’. Een uitspraak die wordt gebaseerd op de 

‘verhoogde deelneming aan de verschillende sectoren van het onderwijs’ (Rijksoverheid, 

1968). Het volgende wordt een jaar later gesteld: “De regering wil met betrekking tot onderwijs 

en cultuur een verdergaande democratisering helpen tot stand brengen” (Rijksoverheid, 1969). 

Onderwijs wordt hier al voorzichtig gebruikt om de samenleving te kunnen veranderen, door 

de grote verschillen te minimaliseren. De mogelijke samenvoeging van het kleuter- en 

lageronderwijs vormt binnen deze periode echter de grootst beoogde verandering 

(Rijksoverheid, 1970). Binnen de Miljoenennota voor 1971 wordt dan ook aangegeven dat een 

verschuiving plaats moet vinden, er dient meer te worden samengewerkt en 

verantwoordelijkheid moet worden gedeeld. Mogelijkheden voor leerlingen moeten 

gecreëerd worden, waarbij door de overheid meer verantwoordelijkheid gedragen moet gaan 

worden (Kamerstukken II, 1970/71, 10900).

Echter, onder invloed van het stijgende aantal leerlingen, de verlenging van de leerplicht, 

kleinere klassen en de hogere salarissen van docenten stijgen de kosten op onderwijs fors 

(Kamerstukken II, 1970/71, 10900, p. 41). Hierom worden niet de beoogde hervormingen 

besproken, maar juist de mogelijkheden tot bezuinigen op onderwijs. Hierom gaat de 

troonrede van 1971 voorzichtig in op een ‘programmering over een aantal jaren van 

maatregelen en de daarvoor beschikbare middelen’ (Rijksoverheid, 1971). Meer dan over 

hervormingen wordt gesproken van ‘goed en evenwichtig onderwijsbeleid’, waarbij het een 

jaar later gaat over het ‘binnen verantwoorde perken houden van uitgaven’ (Rijksoverheid, 

1972). Met het oog op ‘programmering’ wordt dan gesproken over prioriteiten: “Ook bij het 

onderwijs maken de hoge kosten het stellen van prioriteiten voor de verdere ontwikkeling 

bijzonder noodzakelijk” (Rijksoverheid, 1972). Hoewel er binnen deze periode voorzichtig 

aandacht lijkt uit te gaan naar het belang van de individuele leerling en het democratiseren van 

het onderwijs zorgen bezuinigingen dat de aandacht van de politiek vooral hier naar uitgaat.  

5.1.2 Den Uyl & Van Agt (1973 - 1982) 

Onder Den Uyl wordt het eerlijk delen van ‘kennis, macht en inkomen’ centraal gesteld. 

Onderwijs wordt hierbij actief gezien als instrument voor ‘hervorming en emancipatie binnen 

de maakbare samenleving’ (Rijksoverheid, 1973). Het jaar hierop wordt gesproken van een 

‘ontwikkeling naar een samenleving met minder ongelijkheid’ (Rijksoverheid, 1974). Een 
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streven waarvoor de contouren worden neergezet binnen de Contourennota die een jaar later 

uitkomt. De regering geeft dan ook aan te hopen dat er ‘een brede gedachtewisseling op gang 

zal komen over de aard, taak en opzet van het onderwijs in de toekomst’ (Rijksoverheid, 1975). 

Minder ongelijkheid is vooral afhankelijk van de mogelijkheden die het onderwijs biedt. De 

regering spant zich dan ook in voor ‘verbetering en vernieuwing van de 

onderwijsvoorzieningen’ (Rijksoverheid, 1976). Hiermee lijkt het alsof de regering besluit de 

kaders te scheppen en naar de toekomst te kijken, waarbij de verantwoordelijkheid bij de 

scholen komt te liggen. Onder Van Agt (CDA2) worden het onderwijsvoorrangsbeleid en de 

hervorming van het basisonderwijs met elkaar verbonden. Hiernaast stijgen de kosten op het 

speciaal onderwijs deze periode echter fors (Kamerstukken II, 1977/78, 14800, nr. 1. p. 52). 

De democratisering van de samenleving, beginnende bij onderwijs, spelen ook onder Den 

Uyl en Van Agt een voorname rol. Waarbij minister Van Kemenade van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap in samenspraak met het onderwijsveld tot hervormingen tracht te komen en 

het debat specifiek gaat over de toekomst van het onderwijs. Onderwijs wordt hierbij actief 

ingezet om maatschappelijke achterstanden te verminderen (Rijksoverheid, 1978). 

5.1.3 Lubbers & Kok (1982 - 1998)

Lubbers treedt aan in een periode waarin de verzorgingsstaat zijn eigen succes voorbij is 

gestreefd. Onder Lubbers wordt dan ook sterk regulerend ingegrepen binnen het onderwijs 

om bezuinigingen door te kunnen voeren: “Het kabinet heeft een groot aantal diepingrijpende 

beslissingen moeten nemen om de welhaast explosieve groei van het financieringstekort te 

kunnen beteugelen” (Rijksoverheid, 1982, p. 3). Pas in 1985 wordt binnen de troonrede 

specifiek ingegaan op het speciaal onderwijs en de zorg voor zorgleerlingen: “Onderzoek, 

scholing en vorming versterken de kans op werk en de kwaliteit van de 

economie” (Rijksoverheid, 1985). De democratisering van het onderwijs en het dragen van 

verantwoordelijkheid staan ineens vol in de belangstelling: “Bijzondere aandacht blijft 

uitgaan naar leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om zich te ontplooien. Het speciaal 

onderwijs en het onderwijsvoorrangsbeleid vervullen daarin een centrale rol. Zo zullen 

kansarmen toch kansen krijgen” (Rijksoverheid, 1985). Hoewel het lijkt alsof de leerling 

centraal wordt gesteld blijft de nadruk met betrekking tot het speciaal onderwijs op de 

bezuinigen liggen: “Door een betere afstemming tussen het gewoon onderwijs en het speciaal 

onderwijs zal een verdere groei in de verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs 
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worden voorkomen. Dit leidt tot een uitgavenbeperking van 25 miljoen” (Rijksoverheid, 1986, 

p. 32). Verantwoordelijkheid moet bij scholen komen:“Scholen moeten zelfstandiger kunnen 

functioneren, minder belast door gedetailleerde regels en voorschriften” (Rijksoverheid, 1988). 

Wanneer het op economisch gebied aan het einde van de jaren tachtig beter gaat met 

Nederland uit dit zich ook in het onderwijsbeleid: “De regering prijst zich gelukkig, na jaren 

van ingrijpende bezuinigingen enige ruimte te kunnen bieden voor nieuwe impulsen in het 

onderwijs” (Kamerstukken II, 1989/90, 14-314). Menselijk talent moet tot ontplooiing 

kunnen komen, hetgeen ‘verspilling van menselijk talent is’ (Rijksoverheid, 1990). Zowel de 

hervorming van het onderwijsstelsel als zorg voor zorgleerlingen worden vervolgens 

gecombineerd. Specifiek over speciaal onderwijs wordt het volgende gesteld: “Goed 

onderwijs vormt de burger. Opdat ieder zo goed mogelijke kansen krijgt, worden het speciaal 

onderwijs en het basisonderwijs dichter bij elkaar gebracht” (Rijksoverheid, 1990). Terwijl het 

belang van ‘samenwerking en goede afstemming binnen het onderwijs’ wordt aangehaald 

komt het accent wederom te liggen op ontwikkeling van jongeren: “De wijze waarop zij 

opgroeien en zich kunnen ontplooien is bepalend voor de samenleving van 

morgen” (Rijksoverheid, 1992). Bezuinigingen, aandacht voor de individuele leerling en het 

belang van goed onderwijs voor de samenleving komen samen binnen ‘zorgverbreding’. 

Basisscholen krijgen ruimere mogelijkheden om kinderen die speciale zorg nodig hebben op 

te vangen, waarbij geldt dat het onderwijs moet aansluiten bij de behoeften van de leerlingen 

(Rijksoverheid, 1992). Het regeerakkoord van 1994 stelt het volgende: “Goed onderwijs voor 

iedereen en een open, geschakeerd cultureel leven zijn van grote betekenis voor de individuele 

ontwikkeling en de weerbaarheid van mensen (…) er wordt daarom een alert onderwijs- en 

cultuurbeleid gevoerd” (Rijksoverheid, 1994, p. 5).Uitgaan van de behoeften van de leerling 

‘maakt mensen weerbaar en brengt hun mogelijkheden tot ontplooiing (…) de zorg voor goed 

onderwijs voor allen is daarom een kerntaak van de overheid’ (Rijksoverheid, 1994, p. 55). 

5.1.4 Verschuiving 

Begin jaren zeventig wordt het accent gelegd op de democratisering van het onderwijs. Alle 

leerlingen moeten tot maximale ontwikkeling kunnen komen en de overheid is hiervoor 

verantwoordelijk. Een voornemen dat de pas wordt afgesneden door de bezuinigingen die 

moeten worden doorgevoerd. Toch wordt hierna weer gesproken over het onderwijs van de 

toekomst, het belang van goed onderwijs en de rol van de overheid hierin. Onderwijs wordt 

meer de verantwoordelijkheid van de onderwijswereld en ‘goed onderwijs’ in het belang van 
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de samenleving in het algemeen. Halverwege de jaren tachtig zorgt nieuwe wetgeving dat 

concreter over de toekomst van het speciaal onderwijs moet worden gesproken. 

Ontwikkeling van de individuele leerling wordt van groot belang geacht en over de toekomst 

van het speciaal onderwijs moet nog eenduidigheid bereikt worden. Onderwijs blijft echter 

van belang voor de ‘samenleving van morgen’. In 1990 wordt voor het eerst expliciet 

gesproken over het dichter bij elkaar brengen van het speciaal onderwijs en reguliere 

basisonderwijs. Hetgeen met het WSNS-beleid voorzichtig gestalte krijgt en voor een deel 

wordt vastgelegd binnen de WPO van 1998. Hoewel de beweging naar inclusief onderwijs nog 

niet is afgerond betekent het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen binnen het 

reguliere basisonderwijs een wisseling in paradigma. Waar leerlingen voorheen standaard een 

plek kregen op het buitengewoon lager onderwijs wordt het tegenovergestelde tegenwoordig 

als meest wenselijk gezien. 

5.2 INTELLIGENTIE IS EEN RESULTANTE

Tijdens de kabinetten van De Jong (KVP) en Biesheuvel (ARP) ligt het accent van het debat 

en de nota’s die worden uitgebracht op de individuele leerling. Leerlingen moeten de kans 

krijgen om zich te ontwikkelen. Waar zorgleerlingen voorheen een plek op het speciaal 

onderwijs kregen wordt binnen deze periode vraagtekens gezet bij de wenselijkheid van een 

dergelijk beleid. Binnen een periode die gemarkeerd lijkt door onduidelijkheid zijn het de 

minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die duidelijkheid 

proberen te creëren. Uitgangspunt vormt het citaat van orthopedagoog Grewel: “Intelligentie 

is geen vermogen maar een resultante” (Kamerstukken II, 1968/69, 10176, nr. 2, p. 10).

5.2.1 De Jong (1967 - 1971) 

Minister Veringa (KVP) en staatssecretaris Grosheide (ARP) stellen binnen de nota 

Democratisering van het onderwijs dat gestreefd moet worden naar ‘grotere helderheid’ en 

‘eensgezindheid’ over wat er moet gebeuren. De ontplooiing van specifieke mogelijkheden 

van de leerling staan hierbij centraal. Zo worden leerlingen uit arbeidersgezinnen te weinig 

uitgedaagd om naar school te gaan. Als geldt dat leerlingen die op jongere leeftijd een 

Kabinet Periode Partijen Minister-President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

De Jong
5 april 1967

6 juli 1971

KVP, ARP, 

CHU, VVD
De Jong (KVP) Veringa (KVP) Grosheide (ARP)

Kabinet Periode Partijen Minister-President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

Den Uyl
11 mei 1973

19 december 1977

PvdA, KVP, 

ARP, PPR, 

D66

Den Uyl (PvdA) Van Kemenade (PvdA)

Klein (PvdA)

Veerman (ARP)

De Jong (CDA)

Kabinet Periode Partijen Minister-President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

Van Agt I 
19 december 1977 

11 september 1981
CDA & VVD Van Agt (CDA) Pais (VVD)

De Jong (CDA)

 Hermes (CDA)

Van Agt II
11 september 1981  

29 mei 1982

CDA, PvdA & 

D66
Van Agt (CDA) Van Kemenade (PvdA)

Deetman (CDA)

Hermes (CDA)

Van Agt III
29 mei 1982 

4 november 1982
CDA & D66 Van Agt (CDA) Deetman (CDA) Hermes (CDA)

Kabinet Periode Partijen Minister-President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

Lubbers I
4 november 1982

14 juli 1986
CDA &VVD Lubbers (CDA) Deetman (CDA)

Ginjaar-Maas (VVD)

Van Leijenhorst (CDA)

Tabel 9. Kabinet De Jong (1967-1971)
(Parlement.com, 2011)
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achterstand hebben opgelopen, middels ‘passende hulp’ en ‘onderwijs toegespitst op de 

eigen mogelijkheden’, tot verdere ontwikkeling kunnen komen dan heeft dit effect op de 

samenleving. De nota lijkt opgehangen aan de volgende woorden van orthopedagoog Grewel: 

“Intelligentie is geen vermogen maar een resultante” (p. 10). Achterstanden kunnen ingelopen 

worden en (potentiële) begaafdheid ontwikkeld. Onderwijs wordt hier gezien als middel om 

de samenleving in geheel te democratiseren. Het bieden van ‘goed onderwijs’ aan alle 

leerlingen maakt dat de ‘sociale structuur’ van de samenleving in algemeenheid bijgestuurd 

kan worden. Een standpunt dat verschillende reacties opwekt over de rol van de overheid en 

de mogelijkheden van het onderwijs. Waar door sommige partijen wordt aangegeven dat 

onderwijs geen prioriteit heeft, geven andere partijen aan dat juist het onderwijs hervormd 

dient te worden om veranderingen teweeg te brengen.

Vonhoff (VVD) is van mening dat alle aandacht die van de overheid uitgaat naar de 

democratisering van het onderwijs valt onder ‘betutteling van de kant van de 

overheid’ (Kamerstukken II, 1969/70, 9 april 1970, p. 2). Niet iedereen heeft behoefte aan 

ontplooiing, kan tot ontplooiing komen en op sommige aspecten moet de overheid geen 

invloed willen hebben. Ook Jongeling (GPV) is van mening dat het wel of niet ontwikkelen 

van de ‘gegeven talenten’ een eigen verantwoordelijkheid is (p. 4). Waarbij volgens hem geldt 

dat de thuisomgeving van groter belang is voor ontwikkeling dan de schoolomgeving. Laban 

(PvdA) spreekt echter liever over de ‘vermaatschappelijking van het onderwijs’. Gelijke 

kansen en ontplooiing van het individu ligt de PvdA ‘bijzonder aan het hart’ (p. 2). Toch kan 

de politiek zich volgens Van Bennekom (ARP) nooit onttrekken aan de ‘pedagogische 

benadering’ van onderwijsbeleid. Waarbij hij aangeeft dat de ARP voorstander is van een 

‘gedifferentieerde middenschool’ (p. 9). Waar Ter Woorst (KVP) aan toevoegt dat het accent 

te lang heeft gelegen bij de bovenlaag van het onderwijs in plaats van bij zorgleerlingen of de 

‘zwakkeren’ (p. 5). Schuring (CHU) is de enige die uitspreekt voor een hervorming van het 

onderwijsstelsel en een integratie van zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. 

Het accent heeft volgens hem te lang gelegen bij het meekrijgen van iedereen: “Achteraf 

komen wij echter tot de conclusie dat eigenlijk het vraagstuk veel gecompliceerder is en dat een 

groot aantal sociologische gegevens ook meespeelt” (p. 7). Hierom geeft hij aan dat er 

mogelijkheden gecreëerd moeten worden om de uitwisseling tussen het reguliere 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs te vergemakkelijken (p. 8). Hierbij refereert 

Schuring aan het gegeven dat leren kinderen binnen een heterogene groep beter omgaan met 

leeftijdsgenoten en dat zorgleerlingen op deze manier niet in een ‘soort van ghetto’ worden 

ondergebracht. Het ‘eeuwige touwtrekken’ tussen het reguliere basisonderwijs en het 

buitengewoon lager onderwijs moet volgens hem een halt toegeroepen worden (p. 8). De 
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andere aanwezigen houden zich meer op de vlakte en zodoende indirect vast aan een meer 

behouden indeling van het onderwijsstelsel, met een bijbehorende strikte scheiding tussen 

buitengewoon lager onderwijs en regulier basisonderwijs.

5.2.2 Biesheuvel (1971 - 1973) 

Waar Veringa (KVP) en Grosheide (ARP) het debat over de democratisering of 

vermaatschappelijking van het onderwijs op gang trachtten te brengen gaan minister Van 

Veen (CHU) en staatssecretaris Schelfhout (KVP) verder in op mogelijke hervormingen 

binnen de nota Over het onderwijsbeleid die veel meer ingaat op de kadervorming 

(Kamerstukken II, 1972/73, 12000 VIII, bijlage IV). Binnen de nota wordt dan ook specifiek 

stilgestaan bij de rol van de overheid, de structuur van het onderwijsoverleg, de 

ontwikkelingstendenties, de opleiding van docenten en hetgeen moet gebeuren. Ook wordt 

binnen deze nota ingegaan op de ‘plaats en functie’ die het buitengewoon onderwijs moet 

gaan innemen. Een mogelijk ‘ontwikkelingsplan’ voor het onderwijs van de toekomst zal 

waarschijnlijk zowel betrekking hebben op ‘werkzaamheden van onderwijskundige aard’, 

waaronder het buitengewoon onderwijs geschaard wordt, als op het ‘geheel van de vereiste 

uitwendige omstandigheden van geïntegreerd onderwijs’ (p. 10). Volgens de bewindslieden 

moet men zich kritisch opstellen met betrekking tot de toekomst van het buitengewoon lager 

onderwijs (p. 9). De bereidheid tot hervorming van het buitengewoon lager onderwijs blijkt 

bij Van Veen (CHU) en Schelfhout (KVP) echter te bestaan.

Op een nota die zowel op de onderwijsbeleid in algemeenheid, als de ‘plaats en functie’ van 

het speciaal onderwijs ingaat komen ook gemengde reacties. Zo geeft Diepenhorst (ARP) aan 

dat het onderwijsstelsel te ‘onoverzichtelijk’ is, waardoor hervormingen moeizaam kunnen 

worden doorgevoerd (Kamerstukken I, 1971/72, 14 maart 1972, p. 541). Volgens Steenbergen 

(PvdA) dient de aandacht van de regering juist veel meer uit te gaan naar ‘leerlingen uit 

sociaal- en cultureel benadeelde gezinnen’. Bezuinigen leiden volgens hem tot 

‘onverantwoorde keuzes op het gebied van het onderwijsbeleid’ (Kamerstukken I, 1971/72, 14 

maart 1972, p. 513). En Van Hulst (CHU) spreekt in dit kader zelfs van het ‘uitsluiten’ van 

Tabel 10. Kabinetten Biesheuvel (1971-1973)
(Parlement.com, 2011)
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zorgleerlingen. Zoutendijk (VVD) stelt dan al voor om op de lagere school te gaan 

experimenteren met de mogelijkheden tot ‘ontplooiing van de individuele leerling’ en zo te 

kijken welke aanpak het beste werkt. Wanneer er per leerling een beeld ontstaat waardoor 

(zorg)leerlingen goed of minder tot ontwikkeling komen kunnen leerlingen met de juiste 

begeleiding gewoon onderwijs blijven volgen op een school voor regulier basisonderwijs (p. 

530). Onmogelijk volgens Wassen-Van Schaveren (D’66), docenten hebben het al druk 

genoeg met leerlingen die geen ‘speciale aandacht, stimulering of verzorging nodig 

hebben’ (p. 536). Anders dan de overige partijen ziet Diepenhorst (ARP) met betrekking tot 

de onduidelijkheid binnen het Nederlandse onderwijs, een voorname rol weggelegd voor de 

overheid: “De overheid heeft tot plicht, het onderwijs als eenheid te behartigen” (p. 516). Men 

moet volgens Diepenhorst op zoek naar een evenwicht, waarbij de begaafde leerlingen niet 

vastlopen en de ‘traag lerenden’ niet worden opgejaagd (p. 518). Haars (CHU) geeft echter 

aan wat het kabinet tegenhoudt:“Wanneer men over onderwijs spreekt, komt men vanzelf tot 

de financiën” (Kamerstukken II, 1971/72, 18 mei 1972, p. 13).

5.2.3 Discourscoalities

Tijdens het kabinet De Jong lijkt men nog dusdanig zoekende naar de rol van de overheid dat 

het weinig over de democratisering van het onderwijs en de positie van het buitengewoon 

lager onderwijs gaat. Over de structuur van toekomstig onderwijsbeleid wordt nog niet 

gesproken. Alleen Schuring (CHU) spreekt zich duidelijk uit voor de voorkeur om 

zorgleerlingen waar mogelijk te integreren binnen het reguliere basisonderwijs. Hoewel de 

PvdA aangeeft dat de toekomst van het onderwijs een proces omvat dat ‘inzicht geduld en tijd’ 

vraagt geeft de VVD duidelijk aan voorstander te zijn van een ‘doelmatigere overheid’. De 

CHU heeft alleen de ARP als medestander, maar deze partij geeft alleen aan zich wel te 

kunnen vinden in een ‘gedifferentieerde middenschool’, maar plaatst zich hiermee ook nog 

niet unaniem achter het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen binnen het reguliere 

basisonderwijs. Bewindslieden Veringa (KVP) en Grosheide (ARP) gaan vooral in op het 

streven naar ‘grotere helderheid’ en ‘eensgezindheid over wat er nu moet gebeuren’ maar niet 

op het mogelijk integreren van de twee besproken typen onderwijs. Het accent wordt aan het 

begin van de jaren zeventig bij de leerling gelegd en bij de rol van de overheid hierin en gaat 

voorbij aan het vraagstuk van integratie. Dit maakt dat alleen de CHU, als een van de kleinere 

regeringspartijen, zich plaatst binnen de coalitie die neigt naar een integratie van 

zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs en de andere politieke partijen blijven 

neigen naar de bestaande differentiatie (tabel 11). 
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Volgens de CHU is het vraagstuk een stuk complexer en moeten mogelijkheden gecreëerd 

worden. In dit licht spreekt Schuring over het speciaal onderwijs als ‘ghetto’ en 

‘touwtrekken’. Vanuit de KVP en ARP wordt er kijkende vanuit de minister en 

staatssecretaris van OCW lijkt ook geen duidelijk standpunt voor het waar mogelijk 

integreren van zorgleerlingen ingenomen te worden. Door Veringa en Grosheide wordt dan 

ook vooral over ‘goed onderwijs’ gesproken. Dit leidt tot een verdeling waarbinnen alleen de 

CHU zich duidelijk uitspreekt voor integratie. 

De CHU blijft zich tijdens de kabinetten van Biesheuvel uitspreken voor een integratie van 

zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. Samen met staatssecretaris Schelfhout 

(KVP) beweegt minister Van Veen (CHU) voorzichtig richting het mogelijk opperen van een 

integratie van buitengewoon lager onderwijs en het reguliere basisonderwijs, aangezien 

veranderingen ook met betrekking tot het reguliere basisonderwijs plaats zullen vinden met 

de komst van de Wet op het Basisonderwijs. Hierom wordt naast de CHU ook de KVP onder 

de discourscoalitie die neigt naar een integratie van zorgleerlingen geplaatst. Ook de ARP en 

de VVD spreken zich deze periode uit voor het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen 

binnen het reguliere basisonderwijs, waardoor alle regeringspartijen te plaatsen zijn binnen 

de integratiecoalitie. Waar de VVD aangeeft dat experimenten essentieel is en geen nadeel 

ziet in het integreren van zorgleerlingen, wanneer de kinderen goed mee blijken te kunnen 

komen, spreekt ook de ARP zich hier voorzichtig voor uit. Volgens deze partij moet naar een 

evenwicht gezocht worden, een evenwicht waarbij iedereen op het eigen tempo mee kan 

komen. Dit evenwicht is nog niet in beeld, maar de ARP geeft hierover al wel aan dat de 

kosten van het buitengewoon lager onderwijs niet langer stand kunnen houden. Hoewel de 

voorkeur voor de integratiecoalitie niet expliciet wordt uitgesproken neigt deze partij hierom 

Periode Differentiatie Integratie

De Jong

KVP (42) CHU (12)

De Jong

PvdA (37)

De Jong

VVD (17)

De Jong

ARP (15)

De Jong
BP (7)

De Jong
D’66 (7)

De Jong

CPN (5)

De Jong

PSP (4)

De Jong

SGP (3)

De Jong

GPV (1)

Tabel 11. Discourscoalities De Jong
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wel naar de integratiecoalitie, meer dan naar de differentiatiecoalitie. Onder invloed van het 

gegeven dat de overige regeringspartijen zich wel uitspreken voor een mogelijke integratie 

kiest de ARP hier mogelijk ook voor. De regeringspartijen vinden elkaar binnen dit discours 

en zijn voorstander van het anders omgaan met zorgleerlingen. Zo blijkt er uit het standpunt 

van de VVD een weinig ideologisch standpunt. Toch plaatst de CHU zich het duidelijkste bij 

de integratiecoalitie, door aan te geven dat leerlingen op een school voor speciaal onderwijs 

worden buitengesloten (tabel 12).

Duidelijk komt binnen deze periode naar voren dat op een andere manier over de behoeften 

van zorgleerlingen wordt gedacht. ‘Intelligentie is geen vermogen maar een resultante’. 

Leerlingen kunnen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, ook wanneer het 

zorgleerlingen betreft, en de juiste aanpak leidt tot gunstigere toekomstkansen. Na een 

periode die binnen deze analyse vooral in het teken heeft gestaan van een andere kijk op de 

behoeften van zorgleerlingen, de fundering, wordt binnen het volgende onderdeel aandacht 

besteed aan de peilers van een toekomstig onderwijsbestel.

5.3 CONTOUREN VAN EEN TOEKOMSTIG ONDERWIJSBESTEL

Over het einde van de kabinetten van Biesheuvel is aangegeven dat de KVP, VVD, ARP en 

CHU onder de integratiecoalitie te scharen zijn. Het debat gaat, met het oog op de 

veranderingen die er met de integratie van het kleuter- en lageronderwijs komen, verder in op 

de ‘plaats en functie’ van het buitengewoon lager onderwijs. Onder invloed van bezuinigingen 

blijft het debat hierover echter steken. Reacties die vervolgens komen op de mogelijke 

vernieuwing van het speciaal onderwijs duiden echter op duidelijke controverses. Waar de 

Periode Differentiatie Integratie

Biesheuvel I & II

PvdA (39) KVP (35)

Biesheuvel I & II

D66 (11) VVD (16)

Biesheuvel I & II

DS’70 (8) ARP (13)

Biesheuvel I & II

CPN (6) CHU (10)

Biesheuvel I & II
SGP (3)

Biesheuvel I & II
PPR (2)

Biesheuvel I & II

PSP (2)

Biesheuvel I & II

NMP (2)

Biesheuvel I & II

GPV (2)

Biesheuvel I & II

BP (1)

Tabel 12. Discourscoalities Biesheuvel I & II
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VVD-fractie deze plannen toejuicht lijkt het CDA zich er ineens minder in te kunnen vinden 

(Kamerstukken II, 1977/78, 14800 VIII, nr. 39, p. 2).

5.3.1 Den Uyl (1973 - 1977) 

De Nota betreffende de geestelijke gezondheidszorg van staatssecretaris Hendriks (KVP), 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, stelt dat zorgleerlingen binnen de gemeenschap 

gehouden moeten worden. Een onderscheid dat binnen deze nota wordt gemaakt heeft 

betrekking op de onderverdeling van categorieën buitengewoon lager onderwijs die bestaan. 

Namelijk, een onderscheid in ‘scholen voor debielen’ en ‘scholen voor imbecielen’. 

Leerlingen met een IQ lager dan 60 gaan naar scholen voor imbecielen, leerlingen met een 

IQ tussen de 60 en 80 naar scholen voor debielen en zwakbegaafde leerlingen met een IQ 

tussen de 80 en 100 kunnen over het algemeen het gewone basisonderwijs volgen 

(Kamerstukken II, 1973/74, 11059, nr. 10, p. 28). De nota Contouren van een toekomstig 

onderwijsbeleid van minister Van Kemenade (PvdA) betekent echter een keerpunt en brengt 

onderwijsachterstanden, democratisering en hervorming van het onderwijs samen: 

“Belemmeringen die een optimale ontplooiing van zorgleerlingen in de weg staan moeten 

worden weggenomen” (Kamerstukken II, 1974/75, 13459, nr. 2). Het is ook binnen deze nota 

dat wordt voorgesteld ‘buitengewoon lager onderwijs’ voortaan ‘speciaal onderwijs te 

noemen’, want aldus Van Kemenade: “Het stigma bepaalt de persoon” (p. 42). ‘Sociaal en 

opvoedkundig’ is het niet goed een onderscheid te maken: “Zij horen van jongs af aan ook de 

‘afwijkende’ mens in zijn eigenheid te leren waarderen en aanvaarden” (Kamerstukken II, 

1976/77, 14425, nr. 2, p. 35). Hiermee kiest minister Van Kemenade (PvdA) duidelijk kant 

voor de discourscoalitie die neigt naar integratie van (bepaalde) zorgleerlingen binnen het 

reguliere basisonderwijs. In hoog tempo worden onder zijn hand voorstellen ingediend, wat 

duidt op een nieuwe visie, waarbinnen het speciaal onderwijs een andere plek krijgt, dan 

hiervoor het geval is geweest. Volgens Van Kemenade (PvdA) moet de ‘hulpvraag van het 

kind’ ten alle tijden leidend zijn. De verwijzingstendens naar het buitengewoon onderwijs ziet 

Van Kemenade dan ook als iets dat uit ‘pedagogisch noch vanuit maatschappelijk oogpunt’ de 

wens kan zijn: “Juist vanuit de hulpvraag van het kind is het nodig een flexibele overgang 

Tabel 13. Kabinet Den Uyl (1973-1977)
(Parlement.com, 2011)
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tussen regulier en buitengewoon onderwijs te bevorderen” (Kamerstukken II, 1976/77, 26 

januari 1977, p. 2741). Toch is het volgens hem te vroeg om al te spreken van een integratie 

van het speciaal onderwijs binnen wetgeving voor het reguliere basisonderwijs:“De 

spankracht en de veranderingscapaciteit van het onderwijsveld is aan grenzen gebonden en 

derhalve moet de weg van onderwijsvernieuwing een weg van geleidelijkheid moet 

zijn” (Kamerstukken II, 1976/77, 26 januari 1977, p. 2731).

Nieuw is dat ook de PvdA zich kan vinden in het integreren van zorgleerlingen binnen het 

reguliere basisonderwijs. Zo geeft Laban (PvdA) aan groot voorstander te zijn van 

heterogenere groepen en de ‘vermaatschappelijking van het onderwijs’ houdt volgens hem 

mede in dat de ‘zwakkere leerling’ een plek krijgt binnen het reguliere basisonderwijs (p. 

2723). Gesteund door Van Ooijen (PvdA) die stelt dat ‘onderwijskundig beleid’, dat door het 

onderwijs behartigd moet worden, en ‘wetgevend-financieel-administratief beleid’, dat door 

de overheid gevoerd moet worden, niet los te koppelen zijn (p. 2728). De eerder besproken 

‘betutteling door de overheid’ lijkt hierdoor weg te vallen, de overheid moet zich er wel om 

‘bekommeren’. De overheid blijft verantwoordelijk voor het onderwijs waardoor geldt dat 

beide beleidslijnen niet los te behandelen zijn en zodoende beide onder de aandacht moeten 

komen (Kamerstukken II, 1976/77, 25 januari 1977, p. 2657). 

5.3.2 Van Agt (1977 - 1982)

Scholen zijn onvoldoende in staat leerlingen met problemen op te vangen en hierom moet 

gezocht worden naar een ‘een zekere ombuiging van beleid’ (Kamerstukken II, 1979/80, 

15908, nr. 4). Hierover geeft de VVD aan dat zorgverbreding van de reguliere basisschool 

goed zou werken, ‘wanneer de nieuwe basisschool eenmaal functioneert zal een afzonderlijk 

stimuleringsbeleid overbodig worden’ (Kamerstukken II, 1979/80, 15908, nr. 4). Binnen 

deze periode wordt ‘verbetering en vernieuwing van het basisonderwijs’ een streven. Hermes 

(CDA) geeft hierover het volgende aan: “Het is zelfs uitermate belangrijk dat de zorg van het 

Tabel 14. Kabinetten Van Agt (1977-1982)
(Parlement.com, 2011)
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basisonderwijs kan worden vergroot, wat consequenties zal hebben voor het buitengewoon of 

het in de toekomst te ontwikkelen speciaal onderwijs” (p. 1522). ‘Zorgverbreding’ van het 

reguliere basisonderwijs, scholen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen, en aandacht 

besteden aan de ‘verbetering van het speciaal onderwijs’ worden sleutelwoorden (p. 1511). 

Ginjaar-Maas (VVD) geeft echter aan dat het moet blijven gaan om een ‘kwaliteits-

verbetering’, welke niet ‘gepaard mag gaan met hogere kosten’ (p. 1512).

Wanneer de voorgestelde Interimwet echter wordt besproken blijken de controverses zich af 

te tekenenen. Zo is het CDA verheugd over het feit dat nu ook voor het speciaal onderwijs 

een speciaal wetsontwerp is ingediend. Ook het feit dat deze wet alsnog los staat van de 

WBO, omdat integratie van het speciaal onderwijs binnen dezelfde wet te vroeg zou komen, 

vindt het CDA geen enkel probleem. Het interim-karakter van de wet is ‘duidelijk een teken 

van de ontwikkeling die het buitengewoon onderwijs van nu naar het speciaal onderwijs van 

straks doormaakt’. Hiernaast moet niet de structuur van de wet ‘maatgevend’ zijn, maar de 

‘ontwikkelingsmogelijkheden van het kind’ (Kamerstukken II, 1981/82, 16811, 21 april 1982, 

p. 1). Dus hoewel het kind voorop gezet wordt is een wet voor het reguliere basisonderwijs en 

het speciaal onderwijs niet essentieel: “De keuze voor aparte wetgeving voor het speciaal 

onderwijs mag niet leiden tot verbreding van de kloof tussen regulier en speciaal onderwijs” (p. 

1). De PvdA ziet de ‘versterking van de multidisciplinaire benadering van de leerlingen en van 

de orthopedagogische begeleiding van het kind’, die binnen de Nota Speciaal onderwijs ook 

al centraal stond, als een belangrijke hoofdlijn voor beleid. Ook de PvdA neemt genoegen met 

een afzonderlijke wet voor het speciaal onderwijs. Belangrijk hierbij is dat de PvdA had 

verwacht dat het buitengewoon onderwijs zich zou ontwikkelen tot een ‘orthopedagogisch 

instituut’. Volgens de PvdA doen de twee wetten recht aan de ‘bijzondere problematiek, de 

pedagogisch-didactische aanpak, van het speciaal onderwijs’ (p. 6). De VVD richt zich juist 

meer op de zorgbreedte van het reguliere basisonderwijs: “Immers, hoe men het ook wendt of 

keert, de zorgbreedte van het nieuwe basisonderwijs zal groter zijn dan die van het huidige 

kleuter en lager onderwijs” (p. 6). D’66 spreekt duidelijke teleurstelling uit over het alsnog 

verschijnen van aparte wetgeving voor het (voortgezet) speciaal onderwijs die volgens D’66 

gewoon een plek kunnen krijgen binnen het reguliere basisonderwijs (p. 8). Volgens deze 

partij dient niet het onderwijs zich te specialiseren, maar dienen er speciaal voorzieningen te 

worden getroffen in het onderwijs: “Het stichten van aparte scholen voor kinderen met een 

gebrek stoelt op een totaal verouderde gedachtengang” (p. 8). Om ‘onnodig isolement’ te 

voorkomen en ‘integratie binnen de samenleving te bevorderen’ is het volgens de CPN zaak 

dat leerlingen zo min mogelijk tijd op het speciaal onderwijs doorbrengen. De SGP geeft aan 

dat er met betrekking tot het innovatieproces basisschool aandacht wordt besteed aan de 
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vergroting van de zorgbreedte, terwijl hier verder niet meer op is ingegaan. De PPR 

benadrukt ook dat het goed is dat de losse bepalingen uit de Kleuter- en Lageronderwijswet 

worden samengevoegd binnen de ISOVSO, maar vraagt zich af waarom het speciaal onderwijs 

zich sterker dan het buitengewoon onderwijs zal onderscheiden van het reguliere 

basisonderwijs terwijl de structuur van de ISOVSO hetzelfde is als de WBO.

5.3.3 Discourscoalities

Tijdens de periode Den Uyl wordt vooral gesproken over het wegnemen van belemmeringen 

voor de individuele leerling. Hiernaast speelt minister Van Kemenade een voorname 

voortrekkersrol in het debat over het aanpakken van het speciaal onderwijs. Voorzichtig 

wordt binnen deze periode gesproken over de toekomst van het onderwijs en de ‘plaats en 

functie’ van het speciaal onderwijs hierbinnen. Hoewel een grote hervorming nog te vroeg 

blijkt wordt onder andere door Hendriks al gesproken over het bieden van een plaats binnen 

de gemeenschap. Daar waar het eerlijk verdelen van kennis, macht en inkomen centraal staat 

binnen de periode Den Uyl tracht Hendriks dit ook met het onderwijsbeleid te realiseren, 

waarbij het redeneert vanuit het gedachtegoed van de integratiecoalitie. De ‘afwijkende mens 

moet worden geaccepteerd’ en het doorverwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs is 

vanuit het onderwijskundige perspectief niet langer wenselijk. 

Onderwijs wordt steeds meer gebruikt als instrument voor de maakbare samenleving. Binnen 

deze periode wordt dan ook duidelijk gesproken over de aard, taken en opzet van het 

onderwijs van de toekomst. Onderwijsvernieuwingen moeten worden doorgezet en 

verantwoordelijkheid moet bij de scholen gelegd worden. Voornaamste punt van de 

integratiecoalitie is hier dat onderwijs en beleid niet los te koppelen zijn. Met betrekking tot 

Periode Differentiatie Integratie

Den Uyl

CPN (7) PvdA (43)

Den Uyl

PPR (7) KVP (27)

Den Uyl

D’66 (6) VVD (22)

Den Uyl

DS’70 (6) ARP (14)

Den Uyl SGP (3) CHU (7)Den Uyl

BP (3)

Den Uyl

GPV (2)

Den Uyl

PSP (2)

Den Uyl

RKPN (1)

Tabel 15. Discourscoalities Den Uyl
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de verdeling in coalities geldt dat de aansluiting van de PvdA de belangrijkste aanvulling 

vormt. Minister Van Kemenade speelt hierbinnen een voorname rol, hoewel meer politici 

aangeven dat het onderwijs hen aan het hart ligt. De PvdA spreekt nadrukkelijk de wens uit 

om het speciaal onderwijs net als het reguliere basisonderwijs te vernieuwen. Dit leidt tot de 

toevoeging van de PvdA aan de integratiecoalitie (tabel 15).

Met een PvdA-minister die in korte tijd duidelijk de pilaren stelt voor hervorming en structuur 

lijkt de integratie van zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs dichterbij te komen, 

waarbij geldt dat de PvdA groot voorstander blijkt van heterogene groepen. Van Kemenade   

(PvdA) vormt hierbinnen duidelijk de voortrekker. Voornamelijk met het zicht op het 

integreren van het kleuter- en lager onderwijs binnen de nieuwe Wet op het Basisonderwijs 

kunnen tevens nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden voor de hervorming van het speciaal 

basisonderwijs. Zorgleerlingen dienen binnen de gemeenschap gehouden te worden en 

belemmeringen die een verdere ontplooiing in de weg staan dienen te worden weggenomen. 

De samenvoeging van de ARP, CHU en de KVP leidt tot ten tijde van het eerste kabinet van 

Van Agt tot het CDA. Een grote partij die ook samengevoegd voorstander blijft van het waar 

mogelijk integreren van zorgleerlingen. Er wordt deze periode actief gesproken over een 

mogelijke ombuiging van beleid en het combineren van onderwijsvoorgang en de hervorming 

van het basisonderwijs. Ook wordt deze periode voor het eerst duidelijk gesproken over het 

creëren van zorgbreedte om de problemen te ondervangen. Partijen trachten duidelijk de 

toekomst van het speciaal onderwijs te bespreken. Volgens de CPN is het van essentieel 

belang dat leerlingen zo min mogelijk tijd doorbrengen op het speciaal onderwijs, de partij 

spreekt in over het voorkomen van ‘isolement’. D’66 spreekt deze periode wel over het 

Periode Differentiatie Integratie

Van Agt I

SGP (3) PvdA (53)

Van Agt I

PPR (3) CDA (49)

Van Agt I
PSP (1) VVD (28)

Van Agt I
DS’70 (1) D’66 (8)

Van Agt I

GPV (1) CPN (2)

Van Agt I

BP (1)

Van Agt II & III SGP (3) CDA (48)Van Agt II & III

PPR (3) PvdA (44)

Van Agt II & III

PSP (3) VVD (26)

Van Agt II & III

RPF (2) D’66 (17)

Van Agt II & III

GPV (1) CPN (3)

Tabel 16. Discourscoalities Van Agt I, II & III
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zorgdragen voor veranderingen, waarbij aandacht naar de leerling uit moet gaan. Met 

betrekking tot de onderverdeling geldt dat de coalitie die integratie van zorgleerlingen 

voorstaat steeds groter wordt (tabel 16). Verbetering en vernieuwing blijft een streven. 

Ten tijde van het derde kabinet van Van Agt geldt dat er bewuster wordt gesproken over de 

toekomst van het speciaal onderwijs. Hierbij geldt dat de bestaande kloof tussen speciaal 

onderwijs en regulier basisonderwijs niet mag worden gegroeid. Na een periode die vooral in 

het teken stond van de structuur van het toekomstige onderwijsbestel, bezuinigingen en de 

rol van de overheid breekt een periode aan die beweegt naar een voorzichtige integratie.

5.4 NAAR EEN VOORZICHTIGE INTEGRATIE

Waar deze analyse start met het debat over de democratisering van het onderwijs werd binnen 

de vorige periode vooral aandacht besteed aan de toekomst van het speciaal onderwijs. Over 

de daadwerkelijke organisatie wordt nog weinig gesproken. Hierbij geldt dat de vormgeving 

de Wet op het Basisonderwijs een grote wissel legt op het speciaal onderwijs. Uiteindelijk 

wordt besloten wetgeving voor het speciaal onderwijs nog een aantal jaar uit te stellen. 

Belangrijkste ontwikkeling binnen deze periode vormt het aannemen van het Weer samen 

naar school-beleid. Sommige scholen voor speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs gaan 

hierbinnen samenwerken binnen op te stellen regionale samenwerkingsverbanden. Waar de 

overheid lange tijd de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het onderwijs wordt deze 

verantwoordelijkheid duidelijk neergelegd bij de schoolbesturen en de samen-

werkingsverbanden.

5.4.1 Lubbers (1982 - 1994)

Tabel 17. Kabinetten Lubbers (1982-1994) 
(Parlement.com, 2011)
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Binnen de Onderwijsvoorrangswet, een voortzetting van het onderwijsstimuleringsbeleid, ligt 

de basis voor de opzet van het Weer samen naar school-beleid al besloten3 (Kamerstukken II, 

1985/86, 18775, nr. 32). Zo wordt aangegeven dat het de grondslag biedt voor de 

‘voortgaande ontwikkeling van een samenhangend en effectief onderwijsvoorrangsbeleid’. 

Waar voorheen nog wordt gesproken over het beste voor de leerling wordt hier ineens 

gekeken naar ‘effectief beleid’. Onderwijsachterstanden moeten opgeheven of verminderd 

worden (p. 3). Met de ISOVSO zijn scholen voor speciaal onderwijs vrij in hun stichtings- en 

toelatingsbeleid, waardoor het aantal scholen fors groeit. Het Weer samen naar school-beleid 

moet deze groei vervolgens indammen, door leerlingen met ‘lichtere problemen in het 

reguliere basisonderwijs op te vangen’ en ze ‘beter onderwijs op maat te geven’ (p. 4). Tijdens 

een commissievergadering spreekt het CDA van de ‘goede onderwijskundige weg’ die wordt 

ingeslagen:“Deze voorzichtige weg, te proberen het speciaal onderwijs binnen een termijn van 

10 jaar van een nieuw onderwijskundig kader te voorzien, kan de instemming vinden van de 

CDA” (Kamerstukken II, 1986/87, 19834, nr. 3, p. 1). Op dat moment wordt al besproken dat 

het mogelijk is dat het LOM- en MLK-leerlingen tussen ‘wal en schip’ vallen, terwijl uit een 

eerder experiment is gebleken dat deze leerlingen geïntegreerd kunnen worden binnen het 

reguliere basisonderwijs. En op de scholen waar al met een ontwikkelingsplan wordt gewerkt 

wordt volgens Ginjaar-Maas ‘enthousiast’ gereageerd: “Werken volgens plan is uiteraard een 

middel om de kinderen beter op te vangen en meer kansen en mogelijkheden te bieden, en geen 

doel op zich” (p. 7). Zorgverbreding van het reguliere basisonderwijs wordt gezien als 

belangrijkste middel om problemen op te pakken. En dient uiteindelijk twee doelen. Scholen 

moeten leerlingen op een ‘kwalitatief verantwoorde wijze onderwijs geven’ en de verwijzingen 

naar het speciaal onderwijs dienen hierdoor te worden verminderd (Kamerstukken II, 

1987/88, nr. 18859, nr. 7). Hoewel de resultaten tegen lijken de vallen geeft Ginjaar-Maas 

(VVD) op dit moment aan dat door de overheid de kaders zijn geschetst, maar dat het aan de 

scholen zelf is om dit in de praktijk vorm te geven. Tegelijk wordt volgens haar op het 

ministerie nagedacht over de vraag of ‘nog steeds de juiste weg is’.

In de praktijk bestaan twijfels over de haalbaarheid van zorgverbreding, ondanks de 

consensus die bestaat over de wenselijkheid van zorgverbreding. En de ‘bevordering van 

verminderde toestroom naar het speciaal onderwijs’ is ook niet gerealiseerd (Kamerstukken 

II, 1989/90, 21336, nr. 1, p. 3). De argumenten dat ‘deskundigheidsbevordering’ pas op 

langere termijn effect heeft en ook ‘vernieuwingen tijd kosten’, waardoor nog geen afname 

van de toestroom naar het speciaal onderwijs waar te nemen is, wordt echter niet 
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tegengesproken. Vernieuwingen binnen het onderwijs kunnen immers pas ‘stap voor stap en 

pas op termijn zichtbaar worden’. Kortom, het zorgverbredingsbeleid niet tot ‘aantoonbare 

betere leerprestaties en minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs’. Op basis van deze 

‘harde maatstaf voor succes zou moeten geconcludeerd worden dat het beleid niet 

gecontinueerd moet worden’ (p. 13). Het feit dat er geen weerstand geboden wordt tegen het 

doorvoeren van deze plannen wordt in dit kader gezien met het instemmen met het blijven 

doorvoeren van het zorgverbredingsbeleid, wat een belangrijke factor blijft binnen het Weer 

samen naar school-beleid. Hierbij geldt dat het een beleid betreft dat door de overheid wordt 

aangeboden, maar waar scholen zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. 

Ritzen (PvdA) legt het accent aan het begin van de derde termijn van Lubbers direct bij deze 

gedeelde verantwoordelijkheid: “Alleen bij een gezamenlijke inspanning van politiek en 

onderwijsveld zal het mogelijk zijn het onderwijs bij de les te houden van een samenleving die 

zich snel ontwikkelt” (Kamerstukken II, 1989/90, 41-2326). Ritzen spreekt met betrekking 

van de tweedeling in het onderwijs van een ‘kloof’. In dit kader spreekt hij van een ‘tweedeling 

in de samenleving’ die ‘verloopt langs de perforatie-lijn van het genoten onderwijs’ (41-2327). 

Wallage (PvdA) geeft hier aan niet langer te willen spreken van ‘groeibeheersing of 

kostenvermindering’ maar over ‘zorgmogelijkheden’ (Kamerstukken II, 1989/90, 

41-2340/2341). Wallage zet het belang van de leerling echter, net als minister Pais (VVD) 

destijds, voorop: “Zorg ervoor dat het kind als het ware niet naar die faciliteiten toegebracht 

hoeft te worden, maar dat een deel van de speciale zorgfaciliteiten naar het kind wordt 

gebracht” (Kamerstukken I, 1990/91, 19-524). Een visie die langzaam dominanter is 

geworden, namelijk luisteren naar de behoeften van individuele leerling. 

Wallage wordt tijdens zijn periode echter geremd door het CDA en de VVD. Zo geeft 

Hermes (CDA) geeft aan ‘waardering en bewondering’ te hebben voor de plannen, maar zich 

af te vragen of de plannen niet te ‘pretentieus’ zijn. Het lijkt alsof er binnen de Kamer nog 

geen eenduidigheid bestaat over de achtergronden van het Weer samen naar school-beleid. 

Van der Vlies (SGP) verwoordt de onduidelijkheid als volgt: “Draait het nu om bezuinigen, 

krimp van het speciaal onderwijs, kwaliteitsverhoging of zorgverbreding?’ (p. 36-2278). 

Terwijl het volgens Wallage absoluut om ‘zorgverbreding’ binnen het reguliere 

basisonderwijs draait en dit geen ‘bezuinigingsdoelstelling’ betreft (Kamerstukken I, 

1993/94, 23486, nr. 343b, p. 25). Volgens Schutte (GPV) draait het om ‘kleiner, 

hoogwaardiger speciaal onderwijs’ (p. 35-2193). Leerling (RPF) heeft echter een andere 

insteek en stelt dat wanneer de oorzaak aangepakt dient te worden er iets gedaan moet 

worden aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Volgens hem is het zonder 
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de oorzaken aan te pakken ‘dweilen met de kraan open’ (p. 35-2198). Lankhorst (GL) is van 

mening dat de plannen niet tot oplossingen leiden en er eerst in het ‘reguliere basisonderwijs 

geïnvesteerd moet worden’. Een gedachte waar Ginjaar-Maas zich ook in kan vinden en die 

symbool staat voor het principe dat bewindslieden sneller handelen dan de Kamer het 

onderling eens is (p. 76-4763). Investeren in regulier basisonderwijs en aandacht besteden 

aan de groei van het speciaal onderwijs verwoordt De Cloe (PvdA) als volgt: “De 

aanhoudende groei van het speciaal onderwijs wordt zowel op onderwijskundig als op 

maatschappelijke gronden ongewenst geacht” (p. 78-4811/4812).

Wanneer Ritzen de definitieve startwet, na overleg met onderwijsorganisaties, aan de kamer 

presenteert doet Franssen (VVD) deze direct af als ‘tekentafelwerk’ (Kamerstukken II, 

1993/94, p. 25-1856/1859). Naast ‘tekentafelwerk’ wordt binnen de Eerste Kamer gesteld dat 

het WSNS-beleid ‘teveel overhoop haalt’. Zo geeft Grol-Overling (CDA) aan: “Het betreft een 

tijdelijke wet, die overigens nogal wat overhoop haalt in het basisonderwijs en het speciaal 

onderwijs. Te veel, aldus de Raad van State en de Onderwijsraad” (p. 8-222). Ook D’66 

denkt dat het enthousiasme voor WSNS na verloop van tijd gewoon zal slinken en verwijst 

daarvoor naar het door de jaren heen afnemende enthousiasme. D’66 denkt dat dit komt door 

de debatten in de Tweede Kamer, door de ingediende amendementen en het ‘weifelmoedige 

optreden’ van de minister. D’66 gaat verder dan het CDA en dreigt medewerking zelfs in te 

trekken (Kamerstukken I, 1993/94, 23486, nr. 343a, p. 4-5). Ook zijn er partijen die van 

mening zijn dat de beweegredenen voornamelijk financieel van aard zijn. Zo denkt de VVD-

fractie dat het vooral ‘budgettaire overwegingen’ zijn die een grote rol spelen bij het 

streefbeeld van WSNS. Ook de VVD-fractie plaatst vraagtekens bij de daadkracht van de 

staatssecretaris en vermoedt dat het Wallage bij de verdediging van het WSNS-wetsvoorstel 

vooral om het aanzien van ‘persoonlijke titel’ draait (p. 6).

5.4.2 Kok (1994 - 1998) 

Onder Kok staat goed onderwijs voor iedereen centraal. Individuele ontwikkeling en 

weerbaarheid van de leerling zijn binnen deze periode van groot belang. De binnen het 

WSNS-beleid gevormde samenwerkingsverbanden vormen de basis voor de Wet op het 

Tabel 18. Kabinet Kok I (1994-1998) 
(Parlement.com, 2011)
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Primair Onderwijs. Ook vormt het samenwerkingsverband het ‘geheel van voorzieningen 

binnen en tussen basisscholen in samenwerking met de SBO-scholen, zodat leerlingen 

binnen het samenwerkingsverband een ononderbroken leerplan kunnen volgen’ (Meijer, 

2004, p. 83).

Wanneer het tijdens een debat in de Tweede Kamer over de startwet WSNS gaat geeft De 

Cloe (PvdA) aan dat zijn fractie van mening is dat de startwet ook de start moet zijn voor een 

‘nieuwe impuls van het project WSNS’: “Dit project is erop gericht om twee schoolsoorten die 

uit elkaar gegroeid zijn, weer bij elkaar te brengen. Niet apart, maar samen gaan basis- en 

speciaal onderwijs op weg naar een nieuw wettelijk kader voor het hele primair 

onderwijs” (Kamerstukken II, 1994/95, 68-4059). Een goede reden volgens de PvdA-fractie 

om aandacht te besteden aan de versterking van het basisonderwijs, exact waar 

zorgverbreding eerder ook het accent legde. Koekkoek (CDA) denkt echter dat het regulier 

en speciaal onderwijs weliswaar dichter bij elkaar is gebracht, maar dat men er nog lang niet 

is. Volgens het CDA moeten meer leerlingen opgevangen kunnen worden binnen het 

reguliere basisonderwijs, welke eerder toegewezen waren op het speciaal onderwijs - hetgeen 

binnen de Wet op het primair onderwijs moet worden vastgelegd (p. 68-4061). Ook de SP 

spreekt zich binnen deze vergadering uit voor versterking van het basisonderwijs om groei 

van het speciaal onderwijs te voorkomen (p. 68-4061). Een belang dat ook door de VVD 

wordt onderstreept. En Lambrechts (D’66) geeft hierover het volgende aan: “Wij hebben een 

kort debatje over "Weer samen naar school", niet zozeer omdat wij met de staatssecretaris van 

mening verschillen, maar om toch nog even de puntjes op de i te zetten” (p. 68-4062).

Wanneer het beleidsplan Een impuls voor het basisonderwijs binnen een commissie-

vergadering wordt besproken komt de nodige kritiek op het plan (Kamerstukken II, 1995/96, 

21630, nr. 12). Zo stelt Liemburg (PvdA) dat pas van een impuls kan worden gesproken als er 

extra geld beschikbaar komt. Ook het uitgangspunt van Netelenbos wordt bekritiseerd: “De 

staatssecretaris ziet het aanpakken van de gesignaleerde knelpunten primair als een 

verantwoordelijkheid van de scholen, waarbij het de taak van de overheid is om de scholen 

daarbij te ondersteunen” (Kamerstukken II, 1995/96, 21630, nr. 18). Uitgangspunt van de 

PvdA is dat de kwaliteit van het onderwijs ook de verantwoordelijkheid van de overheid is. Dit 

terwijl Netelenbos zelf aangeeft dat leerlingen met leer- en gedragsproblemen binnen de 

basisschool geholpen moeten kunnen worden, waarbij het basisonderwijs zich ‘aanpast en 

zich schikt naar de leerling’ (Kamerstukken II, 1995/96, 21630, nr. 12, p. 12). Hierbij wordt 

aangegeven dat het onderwijsveld aandringt op meer samenhang tussen WSNS en het 
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onderwijsvoorrangsbeleid en dat het procesmanagement WSNS heeft aangegeven dat het 

beleid ‘bijsturing behoeft’ (Kamerstukken II, 1995/96, 21630, nr. 12, p. 13). 

Bremmer (CDA) geeft echter aan dat ook de kwaliteit van het onderwijs voor het CDA van het 

grootste belang is. Hoezeer partijen het ook eens zijn over het belang van goed onderwijs, 

uiteindelijk draait het om geld. Zo verwijst Liemburg naar het verzoek van de PvdA voor 100 

miljoen extra voor onderwijs. Niet met betrekking tot het LOM- of MLK-onderwijs, maar met 

betrekking tot de IOBK-afdelingen wordt een motie ingediend. Wanneer er een overleg met 

betrekking tot de afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters plaatsvindt dient 

Koekkoek (CDA) een motie in over het voortbestaan van deze afdelingen. Dit omdat de 

afdelingen volgens het uitwerkingsakkoord verdeeld worden over de samenwerkings-

verbanden WSNS en expertise-centra. Koekkoek wil hier de mogelijkheid openhouden dat 

samenwerkingsverbanden hier zelf een beslissing over kunnen nemen, in plaats van het bij 

wet vastleggen, en toegankelijk te houden voor andere samenwerkingsverbanden 

(Kamerstukken II, 1996/97, 21860, nr. 49). Een motie die bewust niet door D’66 gesteund 

wordt. Dit omdat het een kloof tussen Kamer en kabinet zou suggereren die volgens 

Lambrechts (D’66) helemaal niet bestaat. Ook de PvdA is van mening dat het expertise 

binnen deze afdelingen behouden moet blijven. Staatssecretaris Netelenbos (PvdA) geeft 

hierover echter aan dat het de bedoeling is dat de samenwerkingsverbanden ‘selfsupporting’ 

zijn: “Sommige samenwerkingsverbanden zijn heel groot en die zijn best in staat om binnen 

hun verband met de financieringssystematiek die in het eindplaatje aan de orde is, speciaal 

onderwijs te realiseren. Dat betekent overigens ook dat iedere kleuter start in het onderwijs. 

Nu is dat niet zo. (...) Als je eigenlijk al weet dat een leerling basisonderwijs kan volgen, lijkt 

mij dat niet aan de orde” (Kamerstukken II, 1996/97, 55-4086). Het primaat van de hele 

organisatie, zoals Netelenbos aangeeft, ligt binnen het samenwerkingsverband. De Wet op 

het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) vervangen in 1998 de 

Wet op het basisonderwijs (WBO) en de tijdelijke Interimwet voor het Speciaal en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO). Onder de WPO vallen de scholen voor regulier 

basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, bestaande uit het voorheen onder te verdelen 

LOM-, MLK en IOBK-onderwijs, onder de WEC vallen overige scholen voor speciaal 

onderwijs.

5.4.3 Discourscoalities

Over het algemeen zijn het over de gehele periode genomen de grote partijen die zich blijven 

uitspreken voor de mogelijke integratie van het speciaal onderwijs binnen het reguliere 
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basisonderwijs (tabel 19). Hoewel de nadruk binnen de periode van Lubbers I op 

bezuinigingen ligt lijken twijfels te ontstaan over de effectiviteit van onderwijsstimulering. De 

grotere regeringspartijen houden echter vol dat het uit te voeren beleid effectief is. En 

zorgverbreding van het reguliere basisonderwijs dient gekoppeld te worden aan de evaluaties  

van de Wet op het Basisonderwijs. Toch lijkt het zorgverbredingsbeleid niet te leiden tot een 

krimp van het speciaal onderwijs. Het argument van de integratiecoalitie dat vernieuwingen 

slechts stap voor stap zichtbaar worden wint net genoeg overtuiging.  Na een lange periode 

van bezuinigingen is er dan ook voor het eerst ruimte en geld voor nieuwe impulsen in het 

onderwijs. Ten tijde van Lubbers II speelt het argument dat menselijk talent tot ontwikkeling 

moet kunnen komen een grotere rol dan in de periode hiervoor, toch geldt dat het veel over 

de budgettaire aspecten gaat. 

De kleinere partijen houden zich wat dit betreft meer op de vlakte. Opvallend is hierbij dat het 

over het algemeen de coalitiepartijen zijn die zich uitspreken voor de integratiecoalitie. Meer 

nog dan binnen de vorige periodes wordt binnen deze periode gesproken over de effectiviteit 

van onderwijs en de zorgmogelijkheden van de reguliere basisschool. Waar het debat 

voornamelijk over het stellen van kaders gaat zet Wallage het belang van de individuele 

leerling duidelijk voorop. Wallage en de PvdA nemen ten tijde van het derde kabinet van 

Lubbers dan ook duidelijk het voortouw. Hierover wordt door partijen aangegeven dat de 

bewindslieden te snel willen gaan en te weinig aan de input van andere actoren luisteren.

Periode Differentiatie Integratie

Lubbers I

PSP (3) PvdA (47)

Lubbers I

SGP (3) CDA (45)

Lubbers I

RPF (2) VVD (36)

Lubbers I PPR (2) D’66 (6)Lubbers I

GPV (1) CPN (3)

Lubbers I

EVP (1)

Lubbers I

CP (1)

Lubbers II

SGP (3) CDA (54)

Lubbers II

PPR (2) PvdA (52)

Lubbers II RPF (1) VVD (27)Lubbers II

GPV (1) D’66 (9)

Lubbers II

PSP (1)

Lubbers III

GroenLinks (6) CDA (54)

Lubbers III

SGP (3) PvdA (49)

Lubbers III GPV (2) VVD (22)Lubbers III

RPF (1) D’66 (12)

Lubbers III

CD (1)

Tabel 19. Discourscoalities Lubbers I, II & III
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Ook binnen de eerste termijn van Kok blijven het de grotere partijen die zich duidelijk 

uitspreken voor de integratie van zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. De 

paradigmawisseling is op dit moment reeds voltrokken. De invoering van de WPO, 

waarbinnen delen van het speciaal onderwijs voortaan onder de Wet op het Primair Onderwijs 

vallen is hiermee bijna aan het einde van de jaren negentig een feit (tabel 20). 

Aan het einde van de jaren negentig blijkt dat het de grotere partijen zijn die zich aan hebben 

gesloten bij de integratiecoalitie. Goed onderwijs voor iedereen wordt weer belangrijk 

gevonden en er wordt overeengekomen dat dit een taak blijft van de overheid. Uitgaan van de 

behoeften van leerlingen maakt leerlingen weerbaar en biedt mogelijkheden tot ontplooiing.

5.5 SAMENVATTEND

Vergroting van de toegankelijkheid van de samenleving voor zorgleerlingen komt steeds meer 

onder de aandacht te staan. Onder invloed van de groei van het speciaal onderwijs en de 

veranderende omgeving wordt besloten in te grijpen in het gedifferentieerde stelsel en in 

overleg tot nieuw beleid te komen. Dit onder invloed van nieuwe inzichten, leerlingen leren 

meer wanneer ze worden uitgedaagd en wanneer ze niet in een homogene groep onderwijs 

krijgen. Het bestaande stelsel van speciaal onderwijs wordt hierop voorzichtig veranderd. 

Vroeg in het debat komt duidelijk naar voren dat er partijen zijn die zich duidelijker 

uitspreken over de democratisering van het onderwijs dan andere partijen.  Aan het begin van 

de analyse zijn het specifiek de regeringspartijen die duidelijk pleiten voor vernieuwing van 

het speciaal onderwijs, waarbij het belang van de leerling en ontwikkeling van de kansen 

voorop wordt gesteld. Wanneer er onder invloed van bezuinigingen minder aandacht wordt 

besteed aan de vernieuwing van het speciaal onderwijs blijkt dat er minder aandacht van de 

politiek naar uitgaat. Zorg voor zorgleerlingen lijkt naar de achtergrond te verschuiven. 

Periode Differentiatie Integratie

Kok I 

GroenLinks (6) PvdA (37)

Kok I 

AOV (6) CDA (34)

Kok I 

RPF (3) VVD (31)

Kok I CD (3) D’66 (24)Kok I 

GPV (2) SP (2)

Kok I 

SGP (2)

Kok I 

Unie 55+ (1)

Tabel 20. Discourscoalities Kok I
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Wanneer de Contourennota echter een hernieuwde impuls biedt aan de mogelijke 

hervormingen is het enthousiasme van Van Kemenade (PvdA) alles bepalend. Zorgleerlingen 

moeten binnen de gemeenschap gehouden worden en belemmeringen die een ontwikkeling 

in de weg staan moeten worden weggenomen. Het introduceren van het begrip speciaal 

onderwijs vormt binnen deze periode dan ook een voornaam keerpunt. Meer partijen kunnen 

zich vinden in het bieden van een ononderbroken ontwikkeling, waardoor leerlingen beter 

leren, en plannen voor de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs worden gemaakt. 

Nog steeds staat het belang van de leerling voorop. Wanneer de nieuwe Wet op het 

basisonderwijs een feit is wordt besloten de hervorming van het speciaal onderwijs nog even 

uit te stellen. Tijdens de periode waarin de interimwet dienst doet blijkt men het echter 

moeilijk eens te kunnen worden. Meer dan het argument dat het het beste is voor de leerling 

lijken de budgettaire overwegingen een grotere rol te gaan spelen. Hoewel de partijen vol 

blijven houden dat het om de leerling te doen is gaat het debat voornamelijk over de kosten en 

de subsidiëring van het speciaal onderwijs. Ook met de komst van het Weer samen naar 

school-beleid speelt de bekostiging van de samenwerkingsverbanden een voorname rol. 

Wanneer staatssecretaris Netelenbos aan het einde van de periode van analyse een nieuwe 

impuls wil bieden aan het reguliere basisonderwijs geven alle partijen vervolgens weer aan dat 

het hen echt om de leerling te doen is. 

Aanvankelijk wordt het debat over de toekomst van het speciaal onderwijs gekenmerkt door 

een streven naar democratisering van de samenleving. Waarbinnen ontplooiing van de 

zorgleerling centraal kwam te staan. Goed onderwijs en passende hulp dienden geboden te 

worden. Bezuinigingen stellen hierna de rol van de overheid op scherp en onverantwoorde 

keuzes zouden worden gemaakt. Hoewel het uitsluiten van zorgleerlingen dan al als niet 

wenselijk wordt beschouwd geldt dat het debat weinig over de individuele leerling gaat. 

Wanneer onderwijs tijdens Den Uyl als middel tot de maakbare samenleving wordt 

beschouwd draait het debat weer meer om de individuele leerling. De afwijkende mens moet 

aanvaard worden en dient een plek te krijgen binnen het reguliere basisonderwijs. Aan het 

begin van de perioden van Lubbers beweegt het debat echter wederom meer naar de rol van 

de overheid dan naar de zorgvraag van de individuele leerling.  Ritzen en Wallage maken hier 

echter korte metten mee en krijgen beleid geïmplementeerd dat zich al langere tijd aan de 

oppervlakte bevindt. De integratiecoalitie werd steeds groter en een groeiende bereidheid om   

zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs een plek te bieden steeg. Uiteindelijk 

werd deze bereidheid omgezet in wezenlijk beleid, wat uiteindelijk leidde dat de het wettelijk 

integreren van bepaalde typen zorgleerlingen binnen de Wet op het Primair onderwijs.
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6. Van differentiatie naar integratie 
	 Op welke wijze veranderde het discours van de politiek in de periode 1968 - 1998 

	 met betrekking tot de zorg voor zorgleerlingen en op welke wijze werd de 

	 discourscoalitie die pleit voor het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen 

	 binnen het reguliere basisonderwijs dominant?

Binnen dit afsluitende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de binnen het eerste hoofdstuk 

omschreven onderzoeksvraag. Achtereenvolgens is ingegaan op de context van het speciaal 

onderwijs, theorieën die beleidsverandering verklaren vanuit een bepaald startpunt en de 

manier waarop het onderzoek is opgebouwd. Binnen het vorige hoofdstuk is aandacht 

besteed aan de verschuiving in politieke omgeving en de discoursanalyse. Dit is gedaan aan de 

hand van een aantal nota’s en debatten uit de periode van analyse. De combinatie van de 

politieke verschuiving en de discoursanalyse maakt het mogelijk de verschuiving in discours 

te verklaren. Uiteindelijk betekent nieuwe wetgeving in 1998 dat bepaalde typen speciaal 

onderwijs onder de nieuwe Wet op het Primair onderwijs vallen, waarmee de integratie van 

het speciaal onderwijs binnen het reguliere basisonderwijs dichterbij komt. 

Met de komst van het WSNS-beleid komen de verschillende lijnen van parlementaire 

besluitvorming, maatschappelijke ontwikkelingen, standpunten van ouders en docenten, 

bezuinigingen en ideologieën van verschillende actoren samen. De differentiatiecoalitie 

verliest hierdoor zijn dominante positie aan de integratiecoalitie. De verschuiving wordt 

binnen dit onderzoek aangeduid als een paradigmawisseling, hetgeen een fundamentele 

kentering in beleid betekent. Deze verschuiving heeft in de eerste plaats te maken met de 

veranderende rol die aan onderwijs wordt toegedicht. Waar het onderwijs aan het begin van 

de twintigste eeuw nog werd gezien als een middel om een goede mens te maken, werd dit 

onder invloed van de industriële revolutie een goede arbeidskracht en pas vanaf de jaren 

zeventig een middel om veranderingen binnen de samenleving teweeg te brengen. Ten 

tweede heeft deze verschuiving te maken met de veranderende rol van de overheid. Waar de 

overheid lange tijd veel in eigen hand heeft gehouden worden meer verantwoordelijkheden op 

decentraal niveau neergelegd en uitbesteed. Ten derde geldt dat veranderingen hebben 

kunnen optreden door de spanning waar de overheid zich in bevond. Er was sprake van een 

groeiend speciaal onderwijs, waar een oplossing voor gevonden diende te worden in verband 

met de kosten die hiermee gemoeid zijn, het samenvoegen van het kleuteronderwijs en het 
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lager onderwijs binnen de Wet op het Basisonderwijs en het hierdoor vervallen van de 

hiervoor bestaande Wet op het Lager onderwijs, wat tevens voor het buitengewoon lager 

onderwijs het wettelijke kader betekende. Ten vierde geldt dat de nieuwe inzichten over 

onderwijs aan zorgleerlingen leiden tot een steeds grotere breuk met het verleden. Waar 

lange tijd werd gedacht dat het stelsel van speciaal onderwijs voor iedereen het beste was 

blijkt dit niet het geval te zijn. Leerlingen ontwikkelen zich niet wanneer ze niet worden 

gestimuleerd (Matthijssen & Sonnemans, 1958), regular class placement werkt goed voor 

grote groepen leerlingen binnen het speciaal onderwijs (Gegelka & Tyler, 1970) en bepaalde 

zorgleerlingen leren beter op een school voor regulier basisonderwijs en andere 

zorgleerlingen juist niet (Carlberg & Kavale, 1980). 

Uit de discoursanalyse blijkt dat de weg naar integratie voorzichtig begint. De ministers en 

staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komen met voorstellen om het 

speciaal onderwijs aan te pakken. Uit de nota’s die van hen hand zijn verschenen binnen de 

periode van analyse, blijkt een duidelijke voorkeur voor het waar mogelijk integreren van 

zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. Steeds meer politieke partijen lijken zich 

hier, naarmate de tijd vordert, in te kunnen vinden. Argumenten als het bieden van ‘zorg op 

maat’, ontplooiing van de leerlingen en de uitkomst dat leerlingen niet het meeste leren 

binnen een homogene groep maken dat verandering mogelijk wordt. Het tegen elkaar 

uiteenzetten van controversen binnen de discoursanalyse leidt tot het beeld dat door de 

voorstanders van integratie vooral wordt gesproken over ‘Weer samen naar school’, 

‘zorgverbreding’ en ‘zorg op maat’. Door deze coalitie wordt het belang van de leerling 

voorop gezet. Het voorop zetten van de leerling is iets waar het accent aan het begin van de 

jaren zeventig vooral op wordt gelegd. Iets waar betrokken organisaties zich ook in kunnen 

vinden. Voorstanders van differentiatie beroepen zich echter slechts op een ‘periode van rust 

na alle veranderingen’, betrekking hebbende op de integratie van het kleuter- en lager 

onderwijs en de kosten die de verandering met zich meebrengt. Later lijkt het belangrijkste 

argument voor hervormingen echter voornamelijk te komen vanuit het besparen van kosten. 

Tegelijk met het invoeren van het Weer samen naar school-beleid gaat het, net als eerder met 

de bekostiging van het buitengewoon onderwijs, meer over de financiële aspecten dan dat het 

over het belang van de leerling gaat. Weerstand wordt dan ook getroffen binnen de 

onderwijswereld, terwijl het beleid aan het begin van de jaren negentig, om dit te omzeilen, 

juist in samenspraak met het onderwijsveld werd opgesteld. Alle begrippen of metaforen die 

worden geuit zijn bedacht en spelen in op het onderbewuste en geven vorm aan het debat. 

Begrippen als ‘zorg op maat’ en ‘Weer samen naar school’ geven duidelijk aan waar de 

overheid naartoe wil met het Nederlandse onderwijs. Actoren zeggen dit uit de op dat 
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moment geldende overtuiging dat hetgeen ze bepleiten daadwerkelijk het beste is. Een 

overtuiging die onder invloed van alternatieven alsnog aan kracht kan inboeten en zodoende 

kan veranderen. Waar aan het begin van de periode van analyse voornamelijk wordt 

gesproken over de bekommering om zorgleerlingen en het bieden van gelijke kansen spelen 

begrippen als zorgverbreding en groeibeheersing later in de analyse een veel belangrijkere rol 

in het debat. Waar aan het begin van de periode nog wordt gesproken over het tegengaan van 

de bestaande tweedeling in de samenleving wordt aan het einde van de periode van analyse 

vooral gesproken over de budgettaire aspecten die met het Weer samen naar school-beleid 

samenhangen. Rekening houden met kwetsbare kinderen en het opvangen van iedereen 

binnen het Nederlandse onderwijsstelsel maakt plaats voor het bieden van garanties en 

adequate opvang. Waar het aan het begin van de periode van analyse nog om het tegengaan 

van de breuk in de schoolloopbaan gaat, samenhangend met de Wet op het Basisonderwijs 

van 1985, wordt met de komst van het Weer samen naar school-beleid gesproken over de 

WSNS-middelen en het tegengaan van de groei van het speciaal onderwijs. 

Dit onderzoek is ingedeeld aan de hand van de volgende onderzoeksvraag, waarbinnen de 

verschillende hoofdstukken een deelantwoord geven op de gestelde vraag:

	 Op welke wijze veranderde het discours van de politiek in de periode 1968 - 1998 

	 met betrekking tot de zorg voor zorgleerlingen en op welke wijze werd de 

	 discourscoalitie die pleit voor het waar mogelijk integreren van zorgleerlingen 

	 binnen het reguliere basisonderwijs dominant?

Het speciaal onderwijs groeide en werd door velen positief beoordeeld. Aan het einde van de 

jaren vijftig leiden nieuwe inzichten echter tot een andere invalshoek van sommige politici. 

Zorgleerlingen hoefden niet allemaal opgevangen te worden op een school voor speciaal 

onderwijs, maar konden soms ook onderwijs volgen op een school voor regulier 

basisonderwijs. Dit zicht op nieuwe mogelijkheden maakte dat er mogelijk zicht kwam op een 

nieuw paradigma. Verschillende voorstanders van nieuw beleid voor zorgleerlingen vonden 

elkaar binnen een advocacy coalition. Waar de bestaande onderverdeling in vele 

verschillende typen speciaal onderwijs lange tijd de heersende coalitie vormde maakte dat 

nieuwe inzichten leidde tot een nieuwe invalshoek. Hiernaast speelt dat er parallel aan deze 

ontwikkeling op politiek gebied veel veranderde. Enerzijds veranderde de rol van de overheid 

in algemeenheid, anderzijds geldt dat er op een andere manier naar de rol van onderwijs werd 

gekeken. Met betrekking tot de verandering in discours, waar binnen hoofdstuk vijf specifiek 

bij stil is gestaan, geldt dat er aan het begin van de periode van analyse vooral aandacht uitging 

naar de onderwijsprestaties van leerlingen, waarbij de ideologie om de samenleving te 
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democratiseren de overhand heeft. Veranderingen worden besproken vanuit het standpunt 

van de leerling. Later in de periode van analyse geldt dat efficiency en doelmatigheid van 

onderwijsbeleid te overhand krijgen. Hierbij geldt dat budgettaire aspecten van het Weer 

samen naar school-beleid uitgebreider worden besproken dan de onderwijskundige 

uitgangspunten. Is het Nederlandse onderwijsstelsel inderdaad een ‘mammoettanker’ en 

duurt het lang voordat beleid bijgestuurd kan worden of is de sector ‘beleidsresistent’ 

geworden? Wars van alle onderwijsvernieuwingen die door de overheid worden opgezet in 

het kader van ‘het beste voor de leerlingen’ terwijl het meer om de financiële aspecten en 

voordelen lijkt te gaan?

Het discours van de politiek met betrekking tot onderwijs aan zorgleerlingen veranderde 

binnen de periode van analyse. Hiernaast veranderde de samenleving echter ook en vonden er 

op politiek gebied een aantal veranderingen plaats, onder andere de rol van de overheid 

binnen het onderwijsbeleid, die ertoe leiden dat een beleidsverandering met betrekking tot 

het speciaal onderwijs heeft kunnen plaatsvinden. Wanneer onderwijsbeleid als een 

machtsstrijd wordt bezien geldt dat het de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap zijn geweest die het voortouw hebben genomen en dat het de politieke 

partijen zijn geweest die zich hier bij aan hebben gesloten. Inmiddels is het echter meer dan 

een decennium geleden dat het Weer samen naar school-beleid werd ingevoerd en staat 

Passend onderwijs centraal. Hoewel de invoering van inclusief onderwijs vooralsnog 

toekomstmuziek blijft en vele voor en tegenstanders kent geldt ook dat Passend onderwijs 

nog aan verandering onderhevig is. 

Met betrekking tot het Nederlandse onderwijssysteem wordt vaak gesproken over een kloof 

tussen de beleidsmakers en de onderwijswereld. Volgens velen bestaat er geen 

overeenstemming over de doelen van de beleidsmakers en de uitvoerbaarheid van beleid voor 

de professionals op de werkvloer. Zowel de beleidsmakers als de onderwijswereld ziet zich 

hierdoor als het ware gevangen tussen beleidsdoelen. Waar lang de vraag centraal heeft 

gestaan waar (zorg)leerlingen beter van werden gelden vandaag de dag de 

machtsverhoudingen en de uitvoerbaarheid van beleid als graadmeters. Met betrekking tot 

het Weer samen naar school-beleid gelden een paar uitgangspunten, zo was er met 

betrekking tot het beleid sprake van een stabilisatiedoelstelling qua leerlingenaantallen die 

gebruik maken van speciaal onderwijs en leerlingen over de breedte van het onderwijs beter 

opvangen.
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A. Gebruikte afkortingen

ABOP! ! Algemene Bond van Onderwijspersoneel 
ACF! ! Advocacy Coalition Framework
AGSO! ! Achtergronden Groei Speciaal Onderwijs 
AR! ! Algemene Rekenkamer
ARBO! ! Adviesraad voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de opleidingen
ARP! ! Anti-Revolutionaire Partij
BLO ! ! Buitengewoon Lager Onderwijs
BO! ! Basisonderwijs
BPCO! ! Besturenraad Protestant Christelijk Onderwijs
CBOO! ! Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs
CDA! ! Christelijk Democratisch Appel
CHU! ! Christelijk-Historische Unie
CPB! ! Centraal Planbureau
D’66! ! Democraten ’66
DCP! ! Discours Coalition Perspective
DS’70! ! Democratisch Socialisten '70
GL! ! GroenLinks
GPV! ! Gereformeerd Politiek Verbond!
ICB! ! Innovatie Commissie Basisschool
IOBK! ! In ontwikkeling bedreigde kleuters
ISOVSO! Interimwet op het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs
KB! ! Koninklijk Besluit
KO! ! Kleuteronderwijs
KVP! ! Katholieke Volkspartij 
KOV ! ! Katholieke Onderwijs Vakorganisatie
LGF ! ! Leerlinggebonden Financiering
LOBO! ! Landelijke Oudervereniging voor het Bijzonder Onderwijs op Alg. Grondslag
LOM! ! Leer- en opvoedingsmoeilijkheden
LVGS! ! Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen
MLK! ! Moeilijk lerende kinderen
NABS! ! Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
NGL! ! Nederlands Genootschap van Leraren
NKO! ! Nederlandse Katholieke Oudervereniging
NABS! ! Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
NGL! ! Nederlands Genootschap van Leraren
NKO! ! Nederlandse Katholieke Oudervereniging
NKSR! ! Nederlandse Katholieke Schoolraad
NPCS! ! Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad
OCW! ! Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OPCO ! ! Ouderraad Protestants-Christelijk Onderwijs
PvdA! ! Partij van de Arbeid
PCO! ! Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie
PPR! ! Politieke Partij Radikalen
REC! ! Regionale Expertise Centra
RPF! ! Reformatorische Politieke Federatie
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SBO! ! Speciaal basisonderwijs
SCP! ! Sociaal Cultureel Planbureau
SGP! ! Staatkundig Gereformeerde Partij
SO ! ! Speciaal Onderwijs
SWV! ! Samenwerkingsverband
TK! ! Tweede Kamer der Staten-Generaal
UNESCO ! United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VBKO! ! Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen
VBS! ! Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag
VGS! ! Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
VNG! ! Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOO! ! Vereniging voor Openbaar Onderwijs
VVD! ! Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VSO ! ! Voortgezet Speciaal Onderwijs
VROM! ! Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
WBO! ! Wet op het Basis Onderwijs 
WLO! ! Wet op het Lager Onderwijs
WPO! ! Wet op het Primair Onderwijs
WEC! ! Wet op de Expertisecentra 
WSNS! ! Weer samen naar school
WVO ! ! Wet op het Voortgezet Onderwijs
ZMLK! ! Zeer Moeilijk lerende kinderen

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  94

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


B. Kort overzicht beleidsproces

1920! Wet op het Lager onderwijs (WLO)
1923! Besluit Buitengewoon onderwijs
1956 ! Wet op het Kleuteronderwijs
1967! Besluit Buitengewoon onderwijs (herzien)
1968 ! Wet op het Voortgezet Onderwijs (mammoetwet)
1969! Nota Democratisering van het onderwijs
1972! Nota over onderwijsbeleid
1974! Beleidsplan voor onderwijs aan groepen in achterstandssituaties. Maatregelen tot 
! uitvoering van het onderwijsstimuleringsbeleid
1974! Discussienota Naar een structuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het 
! primair en secundair onderwijs
1975 ! Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (contourennota)
1977! Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 2 (vervolgnota)
1977! Nota Speciaal onderwijs
1977! Wetsontwerp op het Basisonderwijs (WBO)
1979! Een vernieuwd stimuleringsbeleid in het kader van de emancipatie van groepen in 
! achterstandssituaties en in het kader van het innovatieproces basisschool 
1981! Naar een algemene regeling voor onderwijsstimulering
1982 ! Onderwijsvoorrangsplan (OVP)
1984! Wetsontwerp Onderwijsvoorrangswet
1985 ! Wet op het Basisonderwijs (WBO)
1985! Interimwet op het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
! (ISOVSO)
1985! Onderwijsvoorrangsplan 1985-1989 
1985! Londo-stelsel basisonderwijs
1988! Groeibeheersing in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in samenhang met de 
! zorgverbreding in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
1988! Londo-stelsel (voortgezet) speciaal onderwijs 
1989! Beleidsplan speciaal en voortgezet onderwijs
1991! Akkoord 3x akkoord, Toerusting &Bereikbaarheid, Weer samen naar school
1993! Schevenings Beraad
1994 ! Wet Toerusting &Bereikbaarheid (T&B)
1995 ! Startwet Weer samen naar school (WSNS)
1998 ! Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
1998 ! Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
1998 ! Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
1998 ! Wet op de Expertisecentra (WEC)
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C. Kabinetsformaties 1967-2007

Kabinet Periode Partijen 
Minister-
President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

Lubbers III
7/11/1989  

22/8/1994

CDA & 

PvdA

Lubbers 

(CDA)
Ritzen (PvdA)

Wallage (PvdA) - tot 7/6/1993

In ‘t Veld (PvdA) - 9/6/1993 - 18/6/1993

Cohen (PvdA) - 2/7/1993

Kok I 
22/8/1994 

3/8/1998

PvdA, VVD 

& D66
Kok (PvdA) Ritzen (PvdA)

Netelenbos (PvdA)

Nuis (D66)

Kok II
3/8/1998 

22/7/2002

PvdA, VVD 

& D66
Kok (PvdA) Hermans (VVD)

Adelmund (PvdA)

Van der Ploeg (PvdA)

Balkenende I
22/7/2002 

27/5/2003

CDA, LPF 

& VVD

Balkenende 

(CDA)
Van der Hoeven (CDA)

Nijs (VVD)

Van Leeuwen (LPF)

Balkenende II
27/5/2003 

7/7/2006

CDA & 

VVD

Balkenende 

(CDA)
Van der Hoeven (CDA)

Nijs (VVD) - tot 9/6/2004

Rutte (VVD) - 17/6/2004 - 27/6/2006

Van der Laan (D66) - tot 3/7/2006

Balkenende III
7/7/2006 

22/2/2007

CDA & 

VVD

Balkenende 

(CDA)
Van der Hoeven (CDA) Bruins (VVD)

Kabinet Periode Partijen 
Minister-
President Minister van OCW Staatssecretaris van OCW

De Jong
5/4/1967

6/7/1971

KVP, ARP, 

CHU, VVD 

De Jong 

(KVP)
Veringa (KVP) Grosheide (ARP)

Biesheuvel I
6/7/1971

9/8/1972

KVP, ARP, 

CHU, VVD, 

DS’70

Biesheuvel 

(ARP)
Van Veen (CHU) Schelfhout (KVP)

Biesheuvel II
9/8/1972

11/5/1973

KVP, ARP, 

CHU, VVD

Biesheuvel 

(ARP)
Van Veen (CHU) Schelfhout (KVP)

Den Uyl
11/5/1973

19/12/1977

PvdA, KVP, 

ARP, PPR, 

D66

Den Uyl 

(PvdA)
Van Kemenade (PvdA)

Klein (PvdA) - 8/9/1977

Veerman (ARP) - 31/8/1975

De Jong (CDA) -1/9/1975

Van Agt I 
19/12/1977 

11/9/1981

CDA & 

VVD

Van Agt 

(CDA)
Pais (VVD)

De Jong (CDA) - 3/1/1978

Hermes (CDA) - 9/1/1978 - 9/9/1981.

Van Agt II
11/9/1981  

29/5/1982

CDA, PvdA 

& D66

Van Agt 

(CDA)
Van Kemenade (PvdA)

Deetman (CDA)

Hermes (CDA)

Van Agt III
29/5/1982 

4/11/1982

CDA & 

D66

Van Agt 

(CDA)
Deetman (CDA) Hermes (CDA)

Lubbers I
4/11/1982

14/7/1986

CDA 

&VVD

Lubbers 

(CDA)
Van Kemenade (PvdA)

Ginjaar-Maas (VVD) - 5/11/1982

Van Leijenhorst (CDA) - 8/11/1982

Lubbers II
14/7/1986 

7/11/1989

CDA 

&VVD

Lubbers 

(CDA)

Deetman (CDA) - tot 

15/9/1989, Braks (CDA) 

- vanaf 15/9/1989

Ginjaar-Maas (VVD)
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D. Troonredes 1968-1998

Troonrede 1968

> Onderwijs - 9
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1969

> Onderwijs - 8
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1970

> Onderwijs - 5
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1971

> Onderwijs - 12
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1972

> Onderwijs - 4
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1973

> Onderwijs - 4
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1974

> Onderwijs - 7 
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 1 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1975 

> Onderwijs - 6
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 1
> Zorgleerling - 0 

Troonrede 1976

> Onderwijs - 9
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1978

> Onderwijs - 4
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1979

> Onderwijs - 3 
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1980

> Onderwijs - 2
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1981 

> Onderwijs - 1
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1982 

> Onderwijs - 2
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1983

> Onderwijs - 5
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1984 

> Onderwijs - 3
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1985 

> Onderwijs - 4
> Speciaal - 1
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1986

> Onderwijs - 8
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1987

> Onderwijs - 10
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1988

> Onderwijs - 5
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1989

> Onderwijs - 3
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1990

> Onderwijs - 10 
> Speciaal - 1
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0 

Troonrede 1991

> Onderwijs - 5 
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0 

Troonrede 1992

> Onderwijs - 12
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1993

> Onderwijs - 6
> Speciaal - 0 
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0 

Troonrede 1994

> Onderwijs - 13 
> Speciaal - 1
> Buitengewoon - 0  
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1995

> Onderwijs - 5
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1996

> Onderwijs - 8
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1997

> Onderwijs - 9
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0

Troonrede 1998

> Onderwijs - 7
> Speciaal - 0
> Buitengewoon - 0 
> Zorgleerling - 0
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E. Topiclijst interview 

! Inleidend

- Kort vertellen wat ik voor onderzoek doe

- Kort aangeven waarom ik graag met haar een interview wil voeren

! Opgestelde vragen

- Waarom werd het speciaal onderwijs aan het begin van de jaren zeventig ineens 
aangepakt?

- Wat is de rol van minister Van Kemenade in 1975 en 1977 geweest bij het uitkomen 
van de Contourennota en het vervolg hierop?

- Wat is hetgeen geweest dat Deetman en Hermes gecreëerd hebben en hebben 
Ritzen en Wallage dit goed overgenomen? 

- Was veel overtuigingskracht van de bewindslieden nodig om hervorming van het 
speciaal onderwijs ter discussie te stellen en tot nieuwe wetgeving te komen?

- Wat zijn de uitgangspunten van WSNS geweest?

- Volgens Meijer vormden de samenwerkingsverbanden een startpunt, wanneer en 
waarom is dit zo ontstaan?

- Wat werden als belangrijkste doelen van WSNS gesteld en wat speelde er bij de 
beleidsvorming een voorname rol op de achtergrond?

- Waarom werd het WSNS-beleid uiteindelijk ingevoerd?

- Was de invoering van deWBO de stok achter de deur voor de hervorming van het 
speciaal onderwijs?

- Klopt het dat de hervorming van het speciaal onderwijs aanvankelijk voornamelijk 
gericht was op het vasthouden van expertise binnen de gevormde 
samenwerkingsverbanden en later pas een financiële discussie werd? 

- Heeft u zelf het idee dat Wallage het WSNS-beleid heeft doorgedrukt?

- Was Netelenbos enkel uitvoerend of is het beleid nog gewijzigd?

- Wat waren volgens u de bestaande coalities en waardoor verschoof dit?

! Afsluiting

- Bedanken

- Onderzoeksresultaten worden opgestuurd
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F. Interview Nell Ginjaar-Maas (12 augustus 2011)

Nell Ginjaar-Maas (NG) is tussen 1973 en 1993 lid geweest van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en VVD-politica. Hiernaast was ze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap tijdens de kabinetten van Lubbers I en II (1982-1989).  Ook is Ginjaar-Maas lange 
tijd (vice-)voorzitter geweest van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NG geeft aan dat de herkomst van de veranderingen binnen het speciaal onderwijs te vinden is 
binnen het besef dat er ‘paal en perk’ gesteld moest worden aan de steeds verder oplopende 
kosten. NG geeft hierover aan dat een ‘open eind financiering’ zo mogelijk het slechtste idee 
kan zijn om scholen ergens toe te zetten. Scholen worden op deze manier niet financieel 
uitgedaagd en zullen niet veranderen. NG geeft aan dat het onderwijsbeleid van Nederland 
zichzelf kenmerkt door het welbekende poldermodel. Veranderingen doorvoeren kost 
volgens NG buitensporig veel tijd, waardoor er nooit iets daadwerkelijk kan veranderen 
omdat het dan bij wijze van spreken alweer achterhaald is. 

NG geeft aan dat spelen volgens haar van veel groter belang is voor de ontwikkeling van een 
kind dan daadwerkelijk studeren. Om dit te onderstrepen geeft ze aan dat ze niet begrijpt dat 
ouders ‘krom liggen’ voor een Action-man, terwijl ze ook lego kunnen geven. NG geeft aan 
dat dit volgens haar symboliek staat voor het niet begrijpen waar men mee bezig is. Een kind 
leert van een Action-man veel minder dan van lego, omdat het alleen kan kijken naar het 
object zonder inzicht te verwerven.

Ad Hermes is volgens NG degene die met een bezieling voor onderwijsbeleid aan 
‘achterstandsleerlingen’ veranderingen door wilde voeren en de eerste was die daadwerkelijk 
‘hart had voor de zaak’. Hermes dacht volgens NG op een andere manier over onderwijs aan 
zorgleerlingen. Dit binnen een tijd waarin scholen volgens NG zelf ook al meer op het 
individuele niveau van de leerling gingen zitten, zonder dat dit van de overheid het stempel 
‘adaptief onderwijs’ had gekregen. Dit is iets wat NG op de scholen die ze zelf eind jaren 
zeventig bezocht steeds meer tegenkwam. 

Los van het geven van een stempel door de overheid en bezuinigingen van dezelfde overheid 
speelde op het micro-niveau van de scholen volgens NG al een ander besef. Het besef dat een 
groep leerlingen, een klas, geen homogene - maar een heterogene groep is. Een groep 
waarbinnen een ieder andere aandacht verlangt. NG geeft echter aan dat zij van mening is dat 
het niveau van reguliere basisscholen niet hoog genoeg is. Een belangrijke rol om het niveau 
van reguliere basisscholen te verhogen is volgens NG weggelegd voor de PABO. NG is 
bijzonder sceptisch wanneer het het niveau van de Nederlandse PABO betreft. Volgens NG is 
de PABO kwalitatief niet goed en ‘de bron van alle problemen’. Wanneer leerlingen na de 
HAVO, zonder wiskunde in hun pakket, doorstromen naar de PABO zullen ze nooit het 
gewenste niveau bereiken om leerlingen vervolgens uit te leggen hoe wiskunde ‘werkt’. NG 
geeft aan dat grote wijzigingen binnen de PABO waarschijnlijk niet doorgevoerd kunnen 
worden; het doorvoeren van wijzigingen kost veel tijd, een overgangsperiode is essentieel en 
niet haalbaar en onderwijzers zijn hard nodig. 

Inclusief onderwijs is volgens NG een ideaal dat nooit gehaald kan worden door toedoen van 
de mogelijkheden van de leraar. Omdat een leraar op een school voor regulier basisonderwijs 
niet de kennis bezat om leerlingen met problemen op te vangen werden deze leerlingen 

Zorg voor zorgleerlingen • Van differentiatie naar integratie van zorgleerlingen

Marianne Mooiman • m.j.mooiman@students.uu.nl • 0418897  99

mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl
mailto:m.j.mooiman@students.uu.nl


doorverwezen naar het speciaal onderwijs, wat vervolgens weer een ander probleem ging 
vormen - namelijk de groei van het speciaal onderwijs. De overheid wilde echter zowel de 
kwaliteit van het onderwijs verhogen als bezuinigen op onderwijs. Een combinatie die volgens 
NG nooit haalbaar is. Een ‘kind met een vlekje’ noemt NG zorgleerlingen. NG geeft aan dat ze 
zelf als een soort ‘octopus’ voor deze leerlingen zou willen zorgen en dat het volgens haar 
geen probleem vormt als deze leerlingen iets langer over het basisonderwijs zouden doen. NG 
noemt het hiernaast bijzonder vreemd dat ‘leerlingen met een vlekje’ naar het speciaal 
onderwijs worden doorverwezen, als zijnde een homogene groep die in wezen een net zo 
heterogene groep is wanneer deze leerlingen allemaal onder het reguliere basisonderwijs 
zouden vallen. NG geeft aan dat het voortgezet onderwijs en de midden-school lange tijd veel 
meer aandacht hebben gekregen van de politiek omdat dit ‘interessanter’ was, makkelijker 
scoren dan omgaan met zorgleerlingen. Dit terwijl de vervolgopleidingen allemaal afhankelijk 
zijn van goed functionerend basisonderwijs. 

Bij aanname van de ISOVSO in 1985 waren de kamerleden het volgens NG het over het geheel 
genomen met elkaar eens. Er moest iets veranderen en ruimte om tegen de plannen te 
protesteren was er zodoende ook niet echt. Over het WSNS-beleid geeft NG aan dat het bij 
het aannemen van het beleid al duidelijk was dat het te weinig effect zou hebben. Dit door 
toedoen van het probleem dat eerder begint: het algehele niveau van de scholen voor regulier 
basisonderwijs en de kwaliteit van docenten die van de PABO komen. De invoering van de 
kerndoelen is volgens NG vervolgens een middel geweest om de kwaliteit van onderwijs te 
kunnen meten, maar werd opgesteld door ambtenaren met de weinig inzicht in de 
problematiek van de leerling. Een leerling kan bijvoorbeeld heel goed zijn in rekenen, maar 
heel slecht in tekenen. Dit is iets wat volgens NG te weinig uit dergelijke stelsels komt. 

NG geeft aan dat een groot probleem wordt gevormd door het tekort aan geld. Op een 
gegeven moment is ‘afgeschaft’ dat leerlingen kunnen blijven zitten. Het is wenselijker dat 
leerlingen binnen een bepaalde termijn het basisonderwijs afsluiten dan dat ze met voldoende 
‘know how’ van school af gaan. Dit omdat het ‘vasthouden’ van leerlingen volgens NG teveel 
geld kostte. Tekort aan geld of de onwil om veel te investeren is volgens NG iets waar het over 
de gehele breedte van het onderwijs-systeem aan schort, maar voornamelijk bij het reguliere 
basisonderwijs neergelegd moet worden. Pas wanneer reguliere basisscholen klaar zijn voor 
het opvangen van leerlingen die geen extra aandacht nodig hebben kunnen ze zorgleerlingen 
op gaan vangen. 

Ook voorstellen die daadwerkelijk iets kunnen veranderen komen er door dit tekort aan geld 
niet. NG geeft aan dat er op een bepaald moment het voorstel lag om een entree-toets af te 
nemen bij leerlingen, om te kijken hoe ze er aan het begin voorstonden, wat er door een 
tekort aan financiën niet doorheen kwam. Volgens NG ligt de oplossing van het probleem in: 
‘af van de eenheidsworst’. Accepteren dat leerlingen misschien iets langer doen over hun 
basisschool-periode en een klas nooit een homogene groep kan vormen. Hiernaast moet 
volgens NG voornamelijk ingezet worden op de ontwikkeling van de docent en bijvoorbeeld 
bijscholingstrajecten voor docenten organiseren. Het verbreden en verdiepen is volgens NG 
van veel groter belang dan het binnenhalen van zorgleerlingen. Scholen hebben het volgens 
NG al druk genoeg. Onderliggend probleem bij de kwaliteitsverhoging die NG echter 
voorstelt is dat het een dergelijk ‘log apparaat’ is dat nooit intensief veranderd kan worden en 
in kleine stapjes bijgestuurd zal moeten worden. 
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G. Beleidsbeïnvloeders

Koepelorganisaties

- Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR)

- Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad (NPCS)

- Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS)

- Stichting Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs en Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (CBOO/VNG)

Besturenorganisaties

- Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)

- Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

- Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS)

- Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen (VBKO)

- Besturenraad Protestant Christelijk Onderwijs (BPCO)

- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Organisaties van 
onderwijsgevenden

- Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO)

- Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV)

- Algemene Bond van Onderwijspersoneel (ABOP)

- Nederlands Genootschap van Leraren (NGL)   

Ouderorganisaties

- Ouderraad Protestants-Christelijk Onderwijs (OPCO)

- Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO)

- Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)

- Landelijke Oudervereniging voor het Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag (LOBO)

Onderwijsveld
- Scholen voor Speciaal Onderwijs (leerkrachten en directie)

- Scholen voor Basis Onderwijs (leerkrachten en directie)

Overigen

- Individuele deskundigen

- Onderwijsraad

- Gehandicaptenraad

- Adviesraad voor het Basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en 

de opleidingen (ARBO tot januari 1992)

- Adviesraad voor het Onderwijs (ARO vanaf januari 1992)

- Landelijke Pedagogische Centra (LPC)

- Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra (WPRO)
Rooms 

Katholiek
Protestants 
Christelijk

Algemeen 
Bijzonder Openbaar

Koepelorganisaties NKSR NPCS NABS CBOO/VNG

Aangesloten 

organisaties

KOV

PCO

VBS ABOP

Aangesloten 

organisaties

NKO
PCO

ABOP NGLAangesloten 

organisaties VBKO
PCO

NGL
VOO

Aangesloten 

organisaties VBKO
PCO

LOBO
VOO

VERDELING NAAR GELEDINGVERDELING NAAR GELEDINGVERDELING NAAR GELEDINGVERDELING NAAR GELEDINGVERDELING NAAR GELEDING

Schoolbesturen VBKO

VGS

VBS VNGSchoolbesturen VBKO LVGS VBS VNGSchoolbesturen VBKO

BPCO

VBS VNG

Docenten KOV PCO ABOP NGL

Ouders & 

leerlingen
NKO OPCO LOBO VOO

POLITIEKE VOORKEURPOLITIEKE VOORKEURPOLITIEKE VOORKEURPOLITIEKE VOORKEURPOLITIEKE VOORKEUR

KVP SGP PvdA

CDA CDA VVDCDA

RPF D66

CDA

GPV

D66
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H. Zetelverdeling 1967-1998
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