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Werksessie	  2:	  Grenzen	  aan	  maatwerk?	  
Sessieleiders	  zijn	  Paul	  Rosenmöller	  (Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  en	  voorzitter	  VO-‐raad)	  en	  
Liesbeth	  Verheggen	  (Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  en	  voorzitter	  AOb).	  

Het	  thema	  
Politiek,	  onderwijssector	  en	  individuele	  instellingen	  worstelen	  met	  een	  constante	  afweging	  
tussen	  kostenefficiëntie	  en	  optimale	  talentontwikkeling	  van	  leerling	  en	  student.	  Dat	  zien	  we	  
terug	  in	  de	  discussies	  over	  maatwerk	  en	  studietempo.	  Die	  gaan	  over	  versnellen	  en	  zelden	  
over	  functioneel	  vertragen.	  Maatwerk	  lijkt	  daarmee	  niet	  altijd	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  optimale	  
talentontwikkeling	  van	  iedereen	  omdat	  kosten,	  efficiëntie	  en	  rendementsverhoging	  ook	  een	  
rol	  spelen.	  Daarnaast	  gaat	  met	  maatwerk	  en	  gepersonaliseerd	  leren	  veel	  aandacht	  uit	  naar	  
de	  individuele	  ontwikkeling.	  Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  en	  studenten	  en	  voor	  de	  
maatschappelijk	  sociale	  cohesie	  is	  leren	  in	  groepsverband	  en	  leren	  van	  elkaar	  echter	  
onverminderd	  belangrijk.	  Kent	  maatwerk	  grenzen?	  

Effect	  maatwerk	  op	  sociale	  gelijkheid	  
Met	  maatwerk	  moeten	  leerlingen	  en	  studenten	  nu	  vooral	  meer	  uitdaging	  en	  motivatie	  
krijgen.	  Onderwijsinstellingen	  zijn	  volop	  bezig	  om	  op	  een	  eigen	  manier	  maatwerk	  te	  
implementeren.	  Vanuit	  efficiëntieperspectief	  kan	  dit	  leiden	  tot	  meer	  efficiëntie	  en	  hogere	  
leerprestaties.	  Maar	  wat	  is	  het	  effect	  op	  de	  sociale	  gelijkheid	  binnen	  het	  onderwijs?	  De	  
deelnemers	  aan	  de	  sessie	  maken	  zich	  zorgen	  over	  ongelijke	  waardering	  van	  cognitieve	  en	  
niet-‐cognitieve	  vaardigheden	  en	  de	  druk	  op	  excelleren	  en	  het	  leveren	  van	  prestaties.	  
Hadden	  we	  het	  enkele	  jaren	  geleden	  nog	  over	  de	  zesjescultuur,	  nu	  maken	  deelnemers	  zich	  
zorgen	  over	  wat	  de	  drang	  naar	  presteren	  met	  leerlingen	  en	  studenten	  doet.	  De	  nadruk	  ligt	  
vooral	  op	  excelleren,	  terwijl	  vertragen	  en	  verdiepen	  voor	  anderen	  meer	  passend	  zou	  zijn.	  
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Zelfreflectie	  
Maatwerk	  vraagt	  van	  leerlingen	  en	  studenten	  (en	  ouders	  van	  jonge	  kinderen)	  om	  meer	  
kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  het	  onderwijsstelsel	  en	  ook	  in	  het	  eigen	  kunnen	  en	  kennen.	  
Jongeren	  moeten	  al	  snel	  bedenken	  waar	  ze	  naartoe	  willen	  en	  hoe	  ze	  dat	  bereiken.	  Voor	  
leerlingen	  en	  ouders	  die	  beperkter	  zijn	  in	  zelfreflectie,	  aspiraties	  en	  het	  verwerven	  van	  
informatie	  kan	  maatwerk	  nadelige	  effecten	  hebben.	  Om	  kansenongelijkheid	  tegen	  te	  gaan,	  
moeten	  we	  ons	  hiervan	  bewust	  zijn	  en	  is	  daarnaast	  een	  individuele	  benadering	  nodig	  waarin	  
het	  aansluiten	  van	  de	  leerloopbaan	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling	  centraal	  staat.	  

Plusdocument	  
Hoe	  kun	  je	  maatwerk	  implementeren?	  Ondanks	  dilemma’s	  en	  risico’s	  is	  het	  waard	  de	  
ontwikkeling	  van	  maatwerk	  een	  kans	  te	  geven.	  Je	  kunt	  kansen	  ermee	  gelijktrekken,	  de	  
gemeenschapszin	  in	  het	  onderwijs	  versterken	  en	  mogelijk	  een	  gezondere	  prestatiedruk	  
bevorderen.	  De	  aanbevelingen	  zijn:	  

• Zorg	  voor	  een	  goede	  wisselwerking	  tussen	  leerling/student,	  ouders	  en	  school.	  
• Groeperen	  van	  leerlingen	  en	  studenten	  hoeft	  niet	  per	  se	  naar	  niveau;	  houd	  diversiteit	  in	  

de	  klas	  in	  het	  oog.	  
• Maatwerk	  vraagt	  om	  meer	  begeleiding:	  de	  ratio	  leerling-‐docent	  moet	  relatief	  klein	  zijn:	  

goed	  maatwerk	  vereist	  kleinere	  klassen.	  
• Met	  maatwerk	  kan	  er	  meer	  aandacht	  besteed	  worden	  aan	  niet	  cognitieve-‐vaardigheden	  

zoals	  praktische	  vaardigheden,	  creativiteit,	  kunst	  etc.	  
• Leg	  deze	  ‘andere	  vaardigheden’	  vast	  in	  een	  ‘plusdocument’,	  zonder	  dat	  er	  nieuwe	  

normen	  over	  wat	  leerlingen	  allemaal	  naast	  school	  moeten	  ontplooien	  ontstaan.	  
• Geef	  op	  de	  lerarenopleiding	  meer	  aandacht	  aan	  de	  nieuwe	  rol	  van	  de	  docent.	  
• Voorkom	  een	  te	  hoge	  druk	  op	  docenten.	  We	  moeten	  oppassen	  dat	  er	  door	  tijdsdruk,	  

werkdruk,	  passend	  onderwijs	  en	  maatwerk	  niet	  het	  onmogelijke	  verwacht	  wordt	  van	  
docenten.	  

• Zorg	  binnen	  de	  onderwijsinstelling	  voor	  een	  gedeelde	  visie	  op	  maatwerk	  en	  voor	  goed	  
leiderschap.	  
	  


