
THEORIE EN PRAKTIJK

Co-teachen en 
passend onderwijs

Co-teaching is een samenwerkingsvorm die tegemoet komt aan 
het omgaan met de diversiteit in de groep. Daarbij kan meer 
afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Meerdere onderwijsprofessionals nemen hierbij gezamenlijk de 
verantwoording voor een groep leerlingen.

De reden om voor de co-teaching te 
kiezen komt bij de meeste organisaties 
voort uit het zoeken naar een werkwijze 
om tegemoet te komen aan de ontwikke-
ling van passend onderwijs waarbij het de 
bedoeling is om alle kinderen een zo pas-
send mogelijk onderwijsaanbod te bieden 
(rijksoverheid, 2017). Als het kan gaan de 
kinderen naar regulier onderwijs dichtbij 
huis. Met de Wet op Passend Onderwijs 
lijkt de Nederlandse overheid te blijven 
vasthouden aan het concept van inte-
gratie, terwijl in de Salamanca verklaring 
wordt aangegeven dat het meest effectie-
ve middel om discriminatie tegen te gaan, 
inclusie is (UNESCO, in Schuman, 2007). 
Of de doelstelling van de wet toereikend 
is staat daarmee ter discussie. Naast 
deze discussie worden in de uitvoering 
verschillende knelpunten gesignaleerd. 
Een jaar na de ingang van de Wet op Pas-
send Onderwijs blijkt uit onderzoek van 
DUO (Beliaeva, 2015) dat leerkrachten in 
het primair onderwijs negatief tegenover 
passend onderwijs staan. Hoewel door 
vrijwel alle respondenten aangegeven 
wordt dat ze de achterliggende gedachte 
van passend onderwijs volledig steunen, 
zegt men in de praktijk nog veel pro-
blemen te zien. Daarbij wordt de angst 
genoemd niet genoeg aandacht voor alle 
leerlingen te hebben. Een groot deel van 
de leerkrachten geeft in dit onderzoek aan 
de noodzaak te zien voor kleinere klassen 
en meer handen in de klas. 

Hoewel er knelpunten zijn is er reden ge-
noeg door te zetten met passend onder-

wijs. Dit met name vanwege het bieden 
van de mogelijkheid een verschuiving te 
weeg te brengen richting meer integratie 
van leerlingen met een beperking in het 
regulier onderwijs. Bert Groeneweg (2015) 
constateert in een studie naar onderzoek 
hierover dat de effecten naar verwachting 
positief zullen zijn. Uit de onderzoe-
ken blijkt dat leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften qua leerprestaties 
vooruit gaan in een integratieve klas. De 
‘reguliere leerlingen’ gaan niet achteruit 
in leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat 
deze leerlingen vooral baat hebben bij de 
integratieve klas door verbetering van so-
ciale vaardigheden en klassenklimaat. Ze 
hebben bijvoorbeeld een goed gevoel van 
eigen waarde en veel geduld met anderen. 
Een ontwikkeling richting inclusief on-
derwijs is gezien een aantal voorbeelden 
denkbaar. In landen als Nieuw Zeeland 
en Canada is een ontwikkeling richting 
inclusie te zien en zijn er geen speciale 
scholen meer (Groeneweg, 2015). Ook 
in de deelstaat Steiermark in Oostenrijk 
zit een groot deel van de leerlingen met 
beperkingen in reguliere klassen op regu-
liere scholen. Het streven is daar om in 
2020 volledige inclusie bereikt te hebben. 
In de meeste landen krijgt een leerling die 
de overstap maakt van speciaal onderwijs 
naar regulier onderwijs een geldbedrag 
mee. Het bedrag dat vier gemiddelde 
speciale leerlingen in die landen meekrij-
gen is voldoende om één extra leerkracht 
in een integratieklas te betalen. Zo wordt 
in de deelstaat Steiermark co-teaching 
gefinancierd. 

CO-TEACHING
Dit voorbeeld zou praktisch gezien over 
te nemen moeten zijn in Nederland. In 
Oostenrijk is het Bruto Binnenlands Pro-
duct gelijk aan dat van Nederland, en de 
onderwijsbegroting ook. Met vergelijkbare 
middelen als in Nederland voor handen 
zijn, is het onderwijs daar zo ingericht dat 
integratie van alle leerlingen mogelijk is. 
Met het inzetten van de in Nederland be-
schikbare financiën in de organisatie van 
co-teaching zou de doelstelling van pas-
send onderwijs zelfs kunnen uitbreiden 
richting inclusie. Tegelijkertijd zou een 
aantal praktische knelpunten daardoor 
kunnen worden opgelost. Dit doordat 
het delen van de verantwoordelijkheid 
tussen de co-teachers de druk die op de 
individuele leerkracht ligt doet afnemen. 
Het tegemoetkomen aan wat leerlingen 
nodig hebben is een verantwoordelijkheid 
die zoals uit onderzoek (Beliaeva, 2015; 
Ledoux, 2017; Van der Meer, J. 2011) blijkt 
te zwaar wordt bevonden door leerkrach-
ten. Die verantwoordelijkheid is moeilijk 
te delen met externe dan wel interne 
professionals buiten de klas. Co-teaching 
voorziet in een mogelijkheid de beno-
digde zorg, aandacht, tijd en kennis te 
delen waardoor co-teachers gezamenlijk 
tegemoet kunnen komen aan de diversi-
teit in de groep.

De definitie van co-teaching zoals 
weergegeven door Fluijt (2016), is als 
volgt: ‘Meerdere onderwijsprofessionals 
werken op gestructureerde wijze samen, 
gedurende een langere periode, op basis 
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van een gedeelde visie, en nemen daarbij 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
voor goed onderwijs en de ontwikke-
ling van alle leerlingen in de groep’. De 
professionals die daarbij samenwerken 
kunnen twee leerkrachten zijn maar ook 
een combinatie van een leerkracht en 
een ondersteuner, begeleider, specialist 
of assistent. Voorwaarde is dat ze samen 
verantwoordelijkheid nemen en op basis 
van gelijkwaardigheid samenwerken. 
Met ‘op gestructureerde wijze uitvoe-
ren’ wordt bedoeld dat er samen wordt 
voorbereid, uitgevoerd en nabesproken. 
Er wordt gewerkt aan een doelgerichte 
organisatie van de lessen. 

EFFECTEN
Uit recente studies blijken positieve ef-
fecten van co-teaching op leerresultaten. 
Tevens worden er positieve effecten ge-
meten op het gebied van samenwerking 
met peers, vriendschappen, collegiale 
consultatie en samenwerking. In het 
boek ‘Samen lesgeven, co-Teaching in de 
praktijk’ (Fluijt, 2016) worden verschil-
lende onderzoeken besproken waaruit 
met name blijkt dat het welbevinden van 
leerlingen over het algemeen goed is in 
klassen waar co-teaching wordt ingezet. 
Leerlingen functioneren zowel in cog-
nitief als in sociaal-emotioneel opzicht 
beter als er meer onderwijsprofessionals 
voor de klas staan. Dat kan te verklaren 
zijn door het intensief samenwerken 
waardoor een co-teachingsteam in staat 
is om veranderingen te bewerkstelligen. 
Effectief samenwerken geeft leerkrach-

ten zelfvertrouwen, ze kunnen samen 
meer aan en ervaren minder stress. En 
als het goed gaat met de leerkrachten, 
lukt het hen beter om leerlingen goed te 
begeleiden, dus gaat het ook goed met 
de leerling. Co-teaching is daardoor heel 
effectief als het gaat om passend onder-
wijs vormgeven. 

GEZAMENLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Door het werken met co-teaching is 
er meer individuele aandacht voor de 
leerling. Om ervoor te zorgen dat de 
samenwerking tussen de co-teachers 
meerwaarde heeft, is het van belang dat 
ze langdurig en op gestructureerde wijze 
met elkaar samenwerken.
 
Dian Fluijt heeft een aantal co-teaching-
teams regelmatig bezocht. Daarbij zijn 
de ervaren co-teachers geobserveerd in 
de klas, geïnterviewd en er is informatie 
opgehaald bij leerlingen, ouders, direc-
teur en interne begeleiders. Er zijn daarbij 
bevindingen in kaart gebracht waar 
andere co-teachers van kunnen leren. De 
bevindingen staan uitgebreid weerge-
geven in het boek: Samen lesgeven. 
Co-Teaching in de praktijk. (Fluijt, 2016). 
Ervaren co-teachers geven daarin het 
belang aan van het hanteren van dezelfde 
regels en het hebben van kennis over 
gedifferentieerd werken. Opvallend is dat 
co-teachers ook duiden wat van de groep 
verwacht wordt. De co-teachers gaan 
uit van een gemeenschap waarin samen 
ontwikkeld wordt. Dit blijkt onder andere 

uit de nadruk op het goed leren samen-
werken door leerlingen. Ook wordt het 
belang genoemd van een rustige en pret-
tige werksfeer en verantwoording leren 
nemen voor eigen werk. Ten aanzien van 
goed samenwerken worden het hebben 
van dezelfde waarden, elkaar vertrouwen, 
open communicatie en het hebben van 
respect voor elkaar genoemd. Behalve de 
voorwaarden voor succes van de samen-
werking worden ook de ontwikkelpunten 
die de teams voor ogen hebben in kaart 
gebracht. Co-teachers geven het belang 
aan zich zowel gezamenlijk als individu-
eel te kunnen professionaliseren, zoals in 
het aanbieden van vergaande differenti-
atie en het omgaan met complex gedrag 
van leerlingen.

De positieve ervaringen van de co-tea-
chingsteams kunnen een inspiratiebron 
zijn voor leerkrachten die worstelen met 
het vormgeven van passend onderwijs. 
Voor leerkrachten die de mogelijkheid 
hebben co-teaching te bieden is het meer 
gebleken dan een middel om onderwijs 
te organiseren. Voor de co-teachers biedt 
het de mogelijkheid zich samen verder te 
ontwikkelen om alle kinderen een eerlijke 
kans te bieden samen mee te doen in het 
onderwijs.

Voorbereiden en evalueren
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Beide co-teachers spelen in op de onderwijsbehoefte van leerlingen
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