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Apart of speciaal? 
 
Waarom krijgen 'aparte' kinderen in groten getale het etiket 'speciaal' opgeplakt? Deze vraag kwam bij 
mij op naar aanleiding van dat afschuwelijke verhaal van die mavo-leerling die in het speciaal onderwijs 
verzeild is geraakt.1 Zaterdagavond gaf het NCRV-programma Rondom-10 een kijkje in de keuken.2 De 
programmamakers concentreerden zich op de rugzakjes in het reguliere basisonderwijs.3 Ze hebben ook 
een enquête onder basisschoolleraren gehouden.4 
Een eerste reden om een rugzakje aan te vragen is dat de school aan sommige leerlingen meer aandacht 
en zorg wil bieden dan met de normale personeelsformatie mogelijk is. De school vraagt een leerling-
gebonden zorgindicatie aan om uit het daaraan verbonden rugzakje aanvullende personele middelen te 
kunnen putten. Een klas van 25 à 30 leerlingen is te groot om zorgleerlingen goed op te vangen. 
Een tweede motief voor het aanvragen van een zorgindicatie is dat leerkrachten en ouders behoefte heb-
ben aan deskundig advies: hoe kunnen we dit aparte kind optimale ondersteuning bieden om zich naar 
vermogen te ontwikkelen? Want we gunnen kinderen optimale kansen om hogerop te komen in het onder-
wijsbestel. En die kansen zijn kleiner geworden sinds iedere leerling op z'n twaalfde moet doorstromen 
naar het voortgezet onderwijs: één op de drie leerkrachten wijt het groeiende aantal rugzakjes aan de 
toegenomen prestatiedruk voor basisscholieren. Door een rugzakje aan te vragen, krijgt men gratis 
onderzoek en advies: wat is er met deze leerling aan de hand en hoe kunnen we hem of haar het beste 
helpen? 
 
Rondom-10 besteedde echter geen aandacht aan een derde mechanisme dat de groei van het aantal rug-
zakjes in de hand kan werken. De intake en indicatiestelling van potentiële zorgleerlingen is toevertrouwd 
aan de scholen voor speciaal onderwijs, verenigd in Regionale Expertisecentra (REC's) en Indicatie-
commissies (CvI's).5 Op basis van hun zorgindicatie krijgen leerlingen een rugzakje, tenzij ze meteen al in 
het speciaal onderwijs terecht komen. Maar een belangrijk deel van dat rugzakgeld vloeit automatisch 
terug naar het REC (of naar een speciale school), die daarmee specialistische, ambulante begeleiding van 
geïndiceerde leerlingen (en/of van hun leerkrachten) bekostigt. Het REC en de daarin samenwerkende 
speciale scholen hebben dus een rechtstreeks belang bij handhaving en groei van het aantal rugzakjes. 
 
Is Jantje of Marietje alleen maar een beetje apart of echt een 'speciaal' geval? Vroeger was dat geen in-
teressante vraag. Men had geen reden om de bokken van de schappen te willen scheiden. Maar tegen-
woordig leveren zorgleerlingen extra geld op, zowel voor de reguliere basisschool als voor (de ambulante 
begeleiding van) het REC en de samenwerkende speciale scholen. Als voorwaarde geldt dat leerlingen 
wetenschappelijk geëtiketteerd zijn met een duidelijk ziektebeeld, of met een combinatie van ziekte-
beelden. Het huidige financieringssysteem vooronderstelt 'scientific management' om de bokken van de 
schapen te scheiden.  
 
Naar mijn gevoel is dat geen goede benadering. Hoe het wél moet, weet ik ook niet. Dat moeten de 
mensen van het basisonderwijs uitvogelen. Maar als ik het bovenstaande nog een keer overlees, neig ik 
naar de volgende denkrichting: 
• Stel iedere basisschool financieel in staat de gemiddelde groepsgrootte terug te brengen naar twintig 

leerlingen, waarbij echter grote groepen (25) en kleine groepen (15) worden onderscheiden; de kleine 
groepen zijn bestemd voor leerlingen die volgens de school extra aandacht en zorg nodig hebben. 

• Stel iedere basisschool in staat een groep 9 in te richten voor een beperkt aantal leerlingen die een 
langere cursusduur behoeven. 

• Creëer, los van REC en CvI, bovenschoolse faciliteiten waar de school kan aankloppen voor onderzoek 
en advies betreffende leerlingen die volgens de school extra aandacht en zorg nodig hebben: niet om 
hun een ziektebeeld op te plakken, maar om samen met de ouders een optimaal handelingsplan te ont-
wikkelen. 

• De school schakelt het REC en het CvI uitsluitend in die gevallen in waar plaatsing in het speciaal 
onderwijs volgens haar overwogen moet worden. 

• Kortom: de school krijgt de ruimte om zelf te bepalen welke leerlingen extra zorg en aandacht behoe-
ven. 'Aparte' leerlingen worden niet automatisch door specialisten in de tang genomen. Afschaffing van 
de 'speciale', geïndiceerde (rugzak-)leerlingen in het reguliere onderwijs. 
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