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Tweede Kamer bespreekt overvolle klassen 
 

Volgens de huidige vergaderplanning buigt de Tweede Kamer zich in de tweede week van april over de 

klassegrootte in het basis- en voortgezet onderwijs.1 De aanleiding daartoe is een burgerinitiatief van 

leraren.2 Jasper van Dijk (SP) bereidt een wetsvoorstel voor om de klassegrootte te maximeren (Eén 

Vandaag 21/3/2014).3 Naar analogie van het droevig lot van de plofkippen in de intensieve veehouderij, 

spreken actievoerders van plofklassen. Maar met die metafoor wordt verdoezeld dat het om mensen gaat: 

leerlingen en leraren. De Tweede Kamer staat voor de vraag of leerlingen en leraren moeten worden 

beschermd tegen de risico’s van de intensieve menshouderij. 

 

STAP 1. Als de Tweede Kamer zorgvuldig te werk gaat, zullen de onderwijswoordvoerders allereerst 

moeten inventariseren welke belangen in het gedrang kunnen komen bij de toename van het aantal leer-

lingen per klaslokaal: 

 

1.1 Fysiek werkklimaat. Zijn de fysieke werkomstandigheden van leerlingen en leraren van belang voor 

hun werkproductiviteit, gezondheid en welzijn? Hoe groot is het risico dat toename van het aantal leer-

lingen per klas afbreuk doet aan de fysieke werkomstandigheden van leerlingen en leraren? Men denke 

bijvoorbeeld aan risicofactoren zoals een verminderd aantal vierkante meters per leerling, onvoldoende 

ventilatie en temperatuurregeling en hogere geluidsbelasting in de klas. 

1.2 Veiligheidsklimaat. Is het van belang dat leerlingen en leraren zich veilig voelen in de klas? Hoe 

groot is het risico dat toename van het aantal leerlingen per klas afbreuk doet aan de veiligheidsbeleving 

van leerlingen en leraren? Men denke bijvoorbeeld aan risicofactoren zoals zwakke sociale controle 

binnen de klassegroep, zwakke vertrouwensbasis tussen leerling en leraar, ordeverstoring door leerlingen, 

intimidatie- en pestgedrag door leerlingen (en misschien zelfs door leraren), stress bij leraren (en het 

daaruit voortvloeiend zero-tolerancebeleid). 

1.3 Sociaal werkklimaat. Zijn de sociale werkomstandigheden van leerlingen en leraren van belang voor 

hun werkproductiviteit? Hoe groot is het risico dat toename van het aantal leerlingen per klas afbreuk 

doet aan de sociale werkomstandigheden van leerlingen en leraren? Men denke bijvoorbeeld aan risico-

factoren zoals verminderde rust, orde en taakgerichtheid in de klas, verminderde concentratie en leer-

motivatie, grotere vatbaarheid voor afleidingen, reductie van de effectieve onderwijs- en leertijd, meer 

stress bij leraren (en grotere vermoeidheid na volbrenging van hun dagtaak). 

1.4 Didactische kwaliteit. Is het in het belang van de leeropbrengsten dat iedere leerling voldoende voe-

ding en ondersteuning wordt geboden in zijn of haar leerproces? Hoe groot is het risico dat toename van 

het aantal leerlingen per klas afbreuk doet aan de didactische kwaliteit van het leraarsgedrag jegens de 

individuele leerling? Men denke bijvoorbeeld aan risicofactoren zoals: 

 verminderde kans dat een individuele leerling een beurt krijgt in de klas en feedback krijgt op zijn/haar 

leerresultaten; 

 minder gelegenheid om vragen te stellen aan de leraar of zijn/haar hulp in te roepen; 

 verminderde kans dat de leraar op de hoogte raakt van de vorderingen van de individuele leerling en op 

basis daarvan kan ingrijpen in zijn/haar leerproces. 

1.5 Toetskwaliteit. Is het in het belang van de leeropbrengsten dat de leraar door middel van voortgangs-

toetsen valide informatie verkrijgt over de vorderingen van iedere leerling? Hoe groot is het risico dat 

toename van het aantal leerlingen per klas afbreuk doet aan de kwaliteit van de voortgangstoetsing? Men 

denke bijvoorbeeld aan vertroebeling van de meetuitkomsten door spiekgedrag in de klas. 

1.6 Psychosociale begeleiding. Is het van belang dat leraren, bij de uitoefening van hun onderwijstaken 

in de klas, een persoonlijke band met iedere leerling opbouwen en een open oog houden voor hun eventu-

ele psychosociale of leerproblemen? Hoe groot is het risico dat toename van het aantal leerlingen per klas 

afbreuk doet aan de mate waarin de school (in het kader van haar zorgplicht) leerlingproblemen en pro-

bleemleerlingen monitort en opvangt? 

 

STAP 2. Na deze zesledige inventarisatie dient de Tweede Kamer de volgende vragen te beantwoorden: 

                                                           
1 http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/index.jsp 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/index.jsp 
2  http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/maximaal-28-leerlingen-per-klas (1/11/2013) 
3  http://www.eenvandaag.nl/binnenland/50049/debat_plofklassen_wat_is_de_oplossing_ (21/3/2014) 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/index.jsp
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/index.jsp
http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/maximaal-28-leerlingen-per-klas
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/50049/debat_plofklassen_wat_is_de_oplossing_
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2.1 Verantwoorde klassegrootte. Is het gewenst landelijke normen te stellen voor een verantwoorde 

klasseomvang, dus normen om het risico te verkleinen dat onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op de 

belangen 1.1 t/m 1.6? 

2.2 Concrete normering. Welke landelijke normen zou men in dat verband moeten kiezen? In hoeverre 

moet er bij deze normering onderscheid worden gemaakt naar schoolsoorten (PO, VBO, MAVO, HAVO, 

VWO, MBO-1/2, MBO-3/4), naar leerjaren, naar het percentage leerlingen met taal- of leerachterstanden, 

of naar het percentage zorgleerlingen in de klas? 

2.3 Monitoring van de klasse-omvang. Is het gewenst dat scholen zich verplichten op hun Vensters voor 

Verantwoording te publiceren wat hun gemiddelde klasse-omvang is en hoeveel van hun klassen die 

landelijke normen overschrijden? 

2.4 Toezicht op de klasse-omvang. Is het gewenst dat scholen een verscherpte evaluatie- en verantwoor-

dingsplicht wordt opgelegd als ze die landelijke normen overschrijden (onder het motto "Pas toe of leg 

uit") en dat de Onderwijsinspectie erop toeziet dat de belangen van de leerlingen en leraren bij overschrij-

ding niet in het gedrang komen? 

2.5 Maximering van de klassegrootte. Is het gewenst dat in de wet landelijke normen worden opgeno-

men die scholen nimmer mogen overschrijden? 

 

STAP 3. In de voorgaande stappen (1 en 2) werd van de Kamer verlangd vooral te kijken naar de nor-

mering van het fysieke aantal leerlingen in het klaslokaal. Maar er is nog een andere invalshoek: de 

sluipende groei van het aantal leerlingen per klas vergroot (ceteris paribus) de werklast van de leraar. 

Naarmate de klas groter is, heeft de leraar gemiddeld iets méér tijd nodig om zijn of haar lessen voor 

te bereiden. Maar erger is dat de leraar dan aanzienlijk méér tijd nodig heeft om ingeleverd werk na te 

kijken, de vorderingen van de leerlingen te administreren en hen buiten de lessen te helpen of te woord 

te staan. Het risico van grotere klassen is dus dat de werklast van leraren de pan uit rijst, dat hun ziekte-

verzuim toeneemt, dat ze zich gedwongen voelen de omvang van hun dienstverband te beperken en met 

minder salaris genoegen te nemen, of dat ze zich genoopt voelen hun tijdsinvestering per leerling te re-

duceren. Vanuit deze invalshoek dient de Kamer dus opnieuw stap 2 te doorlopen: moeten we de klasse-

grootte normeren om de wekelijkse werklast van de leraren te beheersen? 
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