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Gefeliciteerd met je benoeming. Je doet al een aantal jaar onderzoek naar het 

klimaat in de zorg en het onderwijs. Kun je daar wat meer over vertellen? 

“Sinds 2007 werk ik in verschillende omgevingen met kinderen en jongeren die het 
niet getroffen hebben. Zij groeien op in een samenleving die alleen maar complexer 
wordt en waarin steeds minder begrip is voor afwijkend gedrag. Tijdens onderzoek in 
de gesloten jeugdzorg en de justitiële jeugdinrichtingen, kwam ik in aanraking met 
het gespecialiseerd onderwijs. In interviews zeiden deze kinderen en jongeren vaak 
tegen me “Ga eens met school praten”. Dat is voor deze groep (die doorgaans al 
veel negatieve jeugdervaringen heeft opgedaan) zo’n belangrijke plek. Maar op veel 
cluster 4-scholen was de nood behoorlijk hoog, door het grote aantal incidenten.  
 
Voor De Onderwijsspecialisten, een organisatie voor gespecialiseerd onderwijs in het 
oosten van het land, heb ik daarom onderzoek gedaan naar het klimaat op hun 
scholen. Hiervoor zijn wel duizend incidenten geanalyseerd. Daaruit bleek dat iets 
vaak klein begint (zoals niet om hulp durven vragen of een vervelend voorval thuis). 
Door dat tijdig te signaleren en naar de leerling te luisteren, kon de leerkracht een 
escalatie vaak voorkomen. De uitkomsten van het onderzoek staan in het boekje ‘Het 
leer- en werkklimaat bij De Onderwijsspecialisten’. Door meer te luisteren, namen 
incidenten met 60% af. Leerkrachten voelden zich veiliger en kregen meer plezier in 
het werk. Die leerkracht is de sleutel: door vroeg voor het juiste klimaat te zorgen, 
verandert het gedrag en komen leerlingen weer tot ontwikkeling. Daarnaast is er 
minder kans dat ze uitvallen en op plekken terechtkomen waar we ze absoluut niet 
willen hebben, zoals in de gesloten jeugdzorg.”  

Hoe zou je het belang van deze bijzondere leerstoel voor het gespecialiseerd 

onderwijs omschrijven? 

 

“We moeten aantonen dat het gespecialiseerd onderwijs een volwaardige plek in de 

samenleving verdient en vooral niet stiekem uitsterft. Dat zou heel slecht zijn voor de 

kinderen en jongeren die hier gebruik van maken. We gaan ze niet meer wegstoppen 

in instellingen, we willen dat ze participeren en een fijn leven hebben. Hiervoor is het 

belangrijk dat er evidentie wordt aangedragen. Om waarde toe te kennen aan de 

uitkomsten van onderzoek, is een wetenschappelijke benadering en een 

representatieve benchmark van belang. We moeten bewijzen dat de theorieën 

kloppen die we hebben over deze kinderen en jongeren en wat zij nodig hebben.  

Want op het moment dat je een school hebt die ze een plek geeft om te schuilen en 



waar ze zich ook nog kunnen ontwikkelen, doe je recht aan ze. 

 

Het heersende idee in onze maatschappij is dat de juiste interventie het juiste gedrag 

oplevert. Hier is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Wat wel is aangetoond, is 

dat kinderen en jongeren die het niet getroffen hebben, beter tot leren komen in 

kleine klassen met veel persoonlijke aandacht. We kunnen dus beter het gedrag 

leren begrijpen en daar mee om leren gaan, dan de zoveelste interventie inzetten die 

niet werkt. Het politieke wensdenken is hierbij niet handig. Door te luisteren naar wat 

ze echt nodig hebben, bereiken we een beter resultaat met minder kosten. Maar daar 

zijn onze systemen niet op ingericht. Ik kijk daar anders naar, misschien komt dat 

omdat ik vroeger berggids en skileraar in de Alpen ben geweest. Het contact met de 

natuur leerde mij om de systemen waar binnen wij leven, meer te relativeren.” 

 

Je noemt het belang van kleine klassen. Uitgangspunt van de Wet passend 

onderwijs is dat iedereen terecht moet kunnen in het regulier onderwijs. Daar 

zijn de klassen vaak groot. Hoe kijk jij daar naar? 

“Onderzoek laat zien dat niet alle leerlingen zo maar in het regulier onderwijs op hun 
plaats zijn. Passend onderwijs werkt goed in kleine (agrarische) gemeenschappen 
met klassen van zeven of acht kinderen, maar in grote steden werkt dat anders. En 
zonder de ondersteuning vanuit het gespecialiseerd onderwijs gaat het al helemaal 
niet lukken. Je ziet dat het gespecialiseerd onderwijs is gegroeid, in tegenstelling tot 
wat de politiek heeft bedacht. En dat is niet onterecht, we moeten echt een veilige 
plek bieden aan leerlingen die meer zorg nodig hebben. Om te voorkomen dat ze 
uitvallen, met alle ernstige gevolgen van dien. Er is zelfs een stijging van het aantal 
leerlingen dat in crisis in het gespecialiseerd onderwijs terechtkomt. In 2016 was ik 
op een school waar ze in één jaar tijd 40% meer leerlingen in crisis erbij kregen. Die 
hebben heel veel negatieve faalervaringen opgedaan in het regulier onderwijs en dat 
moet zo’n school vervolgens rechttrekken. 
 
In het gespecialiseerd onderwijs kijken leerkrachten meer naar het individu. Door 
goed te luisteren kunnen ze zorgen voor dat veilige klimaat. Verbondenheid is voor 
hun leerlingen extra belangrijk. Ik kwam op een school dat een kind bij een dreigende 
escalatie de ruimte gaf naar iemand te gaan waar hij/zij een speciale band mee had. 
Dat kon een andere leerkracht of de conciërge zijn. Door daar even een stripboek te 
lezen of buiten bladeren te harken werd de druk weggenomen. Daarna bracht die 
vertrouwde persoon de leerling terug en kon hij/zij weer deelnemen. Het aantal 
incidenten nam daar enorm af. Er is een cluster 4-school die het predicaat Excellente 
School ontving op basis van een aantoonbaar positief klimaat. Door heel hard te 
werken aan het klimaat en passende oplossingen voor hun leerlingen te bieden.” 
 
Tot slot: wat wil je als bijzonder hoogleraar bereiken? 

“Dat er meer begrip is voor deze kinderen en jongeren en voor wat ze nodig hebben 
wanneer ik met pensioen ben. Als we zeggen dat we een inclusieve maatschappij 
willen zijn waaraan iedereen kan deelnemen, dan moeten we dat ook waarmaken. 
Door onderzoek te doen en er voldoende energie en geld in te steken. En vooral: 
vraaggericht te gaan werken in plaats van aanbodgericht. Dat kan een enorme stap 
zijn, een paradigmaverschuiving in het onderwijs. Ik ga hem niet meemaken maar dat 



zou mijn wens zijn.  
 
Accepteren dat niet iedere leerling het beste af is in het regulier onderwijs, is een 
lastige boodschap. Dat heeft te maken met allerlei belangen. Daar ben ik wars van, ik 
kijk naar het belang van het individu en wat er wél mogelijk is. Daar hoop ik mee door 
te blijven gaan, omdat ik vind dat ieder kind recht heeft op dat fijne leven.” 


