
  
 

 
 
 

Utrecht, 03-10-2022 
Geachte heer Wiersma,  

Deze week kondigden de Algemene Onderwijsbond (AOb), het CNV en het Lerarencollectief aan 
uit de overleggen met het ministerie over passend onderwijs te stappen. De reden hiervoor is dat 
de stem van leraren en ondersteuners onvoldoende gehoord wordt bij de gesprekken over 
passend en inclusief onderwijs. De 25 verbetermaatregelen die het ministerie nu uitvoert hebben 
een aantal goede onderdelen, maar het probleem blijft dat er in de klas weinig tot niets van te 
merken is.  

Wij herkennen het signaal dat de lerarenorganisaties hiermee afgeven. In de plannen voor de 
verbetering van passend onderwijs ligt de nadruk vooral op verbeteringen buiten de klas, terwijl 
de leraren, ouders en leerlingen consequent hebben aangegeven dat verbeteringen op het niveau 
van de klas merkbaar moeten zijn. Onder andere door leraren beter te ondersteunen, werkdruk 
te verminderen, te werken aan kleinere klassen en door in de opleiding van leraren aandacht te 
besteden aan passend onderwijs. Zo lang de verbeterplannen in de praktijk niet voor merkbare 
verbetering zorgen in de klas, zien ook wij geen fundamentele verbetering voor leerlingen en hun 
ouders.  

We betreuren het dat de leraren en ondersteuners, vertegenwoordigd door deze organisaties, 
niet meer deelnemen aan de gesprekken met het ministerie. Juist het geluid uit de praktijk moet 
veel meer gehoord en serieus genomen worden. Als deze cruciale groep voor het echt verbeteren 
van passend onderwijs niet meer deelneemt, zien wij een groot risico voor nog meer 
systeemoplossingen waarvan in de praktijk niet veel te merken is. We zijn blij dat inclusief 
onderwijs als stip op de horizon is gezet, maar zonder de randvoorwaarden komt passend en 
inclusief onderwijs niet van de grond.  

We willen u daarom middels deze brief dringend vragen opnieuw in gesprek te gaan met 
vertegenwoordigers van leraren en ondersteuners en hun zorgen serieus te nemen. Graag zien 
we ook dat u met plannen komt om zichtbare verbeteringen door te voeren die in de school 
zorgen voor betere ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Dat kan alleen als de 
leraren en ondersteuners die hiervoor verantwoordelijk zijn in staat worden gesteld dit beter te 
doen. Want zonder hun betrokkenheid komen we er niet.  
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