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Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013 

In dit informatieblad van het lectoraat Passend Onderwijs/ Inclusive 
Education zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van 2010 - 
2012 op een rij evenals de plannen voor na de zomer van 2012. 

In de periode van 2010 -2012 is het onderwerp passend 
onderwijs/inclusive education op de kaart gezet bij 
Hogeschool Leiden. Hiermee sluiten we aan bij een sterke 
behoefte bij studenten van onze opleidingen, bij (inter)
nationale ontwikkelingen en vooral bij vragen vanuit het 
werkveld. Het lectoraat passend onderwijs richt zich op het 
onderzoeken en ontsluiten van practice based evidence over 
kennis van en handelingsrepertoire voor het bieden van 
passend onderwijs aan alle leerlingen. Dit vanuit hoge 
verwachtingen van elk kind en een positieve benadering 
vanuit het talentmodel (Mol Lous, 2011).  

Praktijk en wetenschap verbinden 

Uitgaan van talenten en denken in kansen klinkt populair. 
Maar hoe doe je dat in de praktijk? Leraren hebben een 
overvolle agenda en de druk op scholen neemt steeds meer 
toe. Ook de bezuinigingen binnen het onderwijs drukken een 
stempel. Het lectoraat probeert binnen deze hectiek de 
inspiratie voor goed passend onderwijs vast te houden en te 
stimuleren. Daarvoor is het nodig om praktijk en wetenschap 
te verbinden vanuit de samenwerking met ouders, leraren en 
leerlingen om zo handvaten te kunnen bieden aan 
(aanstaande) leraren om de steeds grotere diversiteit aan 
leerlingen uitdagend en effectief onderwijs te bieden. En 
daarbij het beste uit alle kinderen te halen! 

Lectorale rede 9 maart 2011 

Ruim driehonderd (oud) collega’s vanuit scholen, 
(vertegenwoordigers van) vakverenigingen, schoolbesturen, 
ouderverenigingen samen-werkingsverbanden en diverse 
(inter)nationale organisaties waren aanwezig om de lectorale 
rede “ Passend onderwijs: Haute couture of Zeeman?” bij te 
wonen.  

Informatie en evaluatie Mei 2012 
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Deze dag werd begonnen met de lectorale rede van 
Annemieke Mol Lous en met een keynote van dr. Helma 
Koomen van de UvA over het belang van leraar-leerling 
relaties voor welbevinden en schoolprestaties van kinderen, 
Wethouder Frank de Wit bracht persoonlijk support voor de 
relevantie van het thema van het lectoraat.  

Daarnaast werden workshops aangeboden waarin aandacht 
werd gegeven aan het oplossingsgericht werken en het 
werken aan inclusief onderwijs in een internationale context. 
Speciaal voor deze gelegenheid waren vier collega‘s van het 
Institut pour l’ education populaire uit Kati, Mali, naar Leiden 
gekomen. Maria Keita, directrice, sprak haar enorme dank uit 
voor de samenwerking met het lectoraat voor de innovaties 
die zij hebben kunnen realiseren voor de vele kwetsbare 
leerlingen in hun community. Na 9 maart was er grote 
belangstelling voor het onderwerp hetgeen bleek uit 
meerdere aanvragen voor interviews, keynotes, workshops, 
conferenties en gastcolleges. 

Verbinding aan het HBO 

Om een goede inbedding in het onderwijs te garanderen, is 
de lector vanaf de start verbonden aan de opleidingen voor 
leraar basisonderwijs van de Pabo Hogeschool Leiden, Pabo 
Thomas More en de tweede graads lerarenopleidingen 
omgangskunde en zorg van Hogeschool Leiden. Daarnaast 
is het lectoraat actief verbonden met het honoursprogramma 
van de Hogeschool Leiden waarbij excellente studenten 
hogeschoolbreed werken aan betekenisvolle innovatieve 
opdrachten op het gebied van Inclusive education in o.a. 
Mali. Daarnaast vervult het lectoraat een actieve rol binnen 
de VELON werkgroep Passend opleiden waar diverse HBO 
instellingen hun kennis en ervaringen m.b.t. passend 
opleiden voor passend onderwijs met elkaar delen.  

Minor Passend Onderwijs / Inclusive Education 

Een minor is onderwijs waar studenten voor kunnen kiezen. 
De minor ouderschap is in 2010-2011 ontwikkeld en in het 
studiejaar 2011-2012 gevolgd door in totaal ongeveer 50 
studenten van de Pabo Hogeschool Leiden en Pabo Thomas 
More Rotterdam. 
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De minor is positief geëvalueerd en inmiddels is het aantal 
inschrijvingen gestegen naar 78 studenten waarbij ook 
studenten van buiten de pabo ‘s en buiten de hogeschool 
hun weg hebben gevonden naar deze minor.   

Oplossingsgericht 

Binnen de minor staat het oplossingsgericht werken vanuit 
de positieve benadering (solution focused approach) 
centraal. Maar er is ook veel aandacht voor de 
achtergronden van  gedrags- en leerproblemen van 
leerlingen en hoe leraren daar in de klas en in de school mee 
kunnen omgaan vanuit hun eigen kracht en die van het kind.  

Deze vragen zijn gebaseerd op vragen vanuit het directe 
werkveld en zijn grotendeels onderdeel van onderzoek dat in 
de kenniskring van het lectoraat wordt uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat de vragen vooral gaan over het omgaan met 
gedragsproblemen bij kinderen en om het in kaart brengen 
van succesfactoren van onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de minor en worden beschouwd als experts in 
het partnerschap met de school over passend onderwijs aan 
hun kind.  

De minor wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
WSNS Leiden, de AED Leiden en de diverse besturen voor 
special en regulier onderwijs. Oudervereniging Pharos, 
Impuls, bureau Talent AMK en Cardea jeugdzorg leveren hun 
bijdragen en garanderen hiermee een transdisciplinaire 
benadering waarbij iedereen rond de betrokken leerlingen 
met elkaar samenwerken.  

Internationaal georiënteerd 

De minor is internationaal georiënteerd en biedt optioneel 
een studiereis aan naar oplossingsgerichte scholen in 
Stockholm, onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en heeft 
stageplaatsen bij diverse internationale scholen die Inclusive 
education vormgeven. Deze studiereiezen zijn ook bedoeld 
als actieve kennisdeling tussen studenten en docenten. 
Afgelopen studiejaar participeerden 12 studenten en 9 
hogeschool docenten aan de succesvolle reis naar 
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Stockholm en het eerste alumni netwerk op dit thema is 
gevormd.  Vanaf 2012 – 2013 zal de voorzitter van de 
pedagogiekvakgroep een actieve rol vervullen binnen deze 
minor om zo de dialoog over afstemming van major en minor 
curriculum te kunnen voeren en de kernconcepten van het 
lectoraat goed in te kunnen binnen de gehele opleiding. 

Het lectoraat heeft een actieve rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van de minor Global Awareness van de 
Hogeschool Leiden en begeleidt binnen deze minor ook 
groepen studenten om inhoudelijk vorm te geven aan 
Inclusive Education vanuit het UNESCO Education for All 
principe. 

Passend onderwijs in major curriculum van opleidingen 
educatie 

Passend onderwijs heeft een plek gevonden in het 
vernieuwde curriculum van de pabo‘s, gedeeltelijk parallel 
lopend aan de curriculumvernieuwing die de afgelopen twee 
jaar is uitgevoerd binnen het project cumulatief 
meesterschap. Bij de professionaliseringsbijeenkomsten 
voor werkveld en docenten zijn trainingen verzorgd over 
verschillende thema’s vanuit het lectoraat passend 
onderwijs/ Inclusive education en het lectoraat verzorgt 
inleidende gastcolleges op dit thema binnen de diverse 
voltijd- en deeltijd varianten. Binnen de Lero is de minor 
geïntroduceerd en komend jaar zal een start worden 
gemaakt met het verbinden van de minor met het major 
curriculum van de Lero opleidingen.  

Professionalisering docenten 

Een groeiend aantal docenten is betrokken bij de minor en 
bij het verder implementeren van het gedachtengoed van de 
minor in het gehele curriculum van de pab ‘s. Docenten zijn 
actief benaderd om te participeren in 
proffesionaliseringsbijeenkomsten rondom thema ’s als “ 
ouders van hoogbegaafde leerlingen over passend onderwijs 
voor hun leerlingen”, “werken met moeilijke groepen” en bijv. 
“handelingsgericht versus oplossingsgericht werken”.  
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Inmiddels is er sprake van een groeiend aantal docenten die 
de minor geven of er bij betrokken zijn. Deze docenten 
hebben vanuit hun doceer- en praktijkervaring affiniteit met 
het onderwerp. Een docent volgde afgelopen studiejaar een 
opleiding tot gespecialiseerd coach oplossingsgericht werken 
op school en de intentie is om komend jaar meerdere 
docenten in een dergelijk traject te betrekken. 

Tijdens onderwijscafé’s en ook tijdens de 
onderwijsconferentie Brein en Talent heeft passend 
onderwijs een rol gespeeld. 

Onderzoek Kenniskring 

Binnen de kenniskring van het lectoraat is door docenten en 
collega’s uit het werkveld onderzoek uitgevoerd naar o.a.: 

- oplossingsgericht werken binnen passend onderwijs  
(opdracht lectoraat en vraag IMPULS) 

- succesfactoren van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 
(vraag van oudervereniging Pharos en schoolbesturen 
Sopora, PROO en SKBA) 

- materialen en werkvormen voor het tegemoet komen aan 
de speciale behoeften van hoogbegaafde leerlingen (vraag 
vanuit Sopora, WSNS Leiden  en kenniskring in 
samenwerking met Universiteit Leiden) 

- talenten en uitdagingen voor leraren om passend onderwijs 
vorm te geven binnen hun scholen (PCBS Leiden en WSNS 
verband Zuid-Hollandse eilanden) 

- de mogelijkheden van het onderwijskundig model van 
Montessori voor het bieden van passend onderwijs 
(Nederlandse Montessori Vereniging) 

- mogelijkheden en beperkingen van onderwijs aan een 
cluster 2 leerling in een reguliere basisschool 

- binnen de Integrale Vroeghulp (IVH Zuid-Holland Zuid) 

- de rol van de I-pad in het onderwijs op de Snijdersschool in 
Rijswijk (Hogeschool, Surf) 

- leerkracht-leerling interacties in veel- en weinig verwijzende 
scholen (WSNS verbanden Apeldoorn e.o. en ASG 
(Almeerse Scholen Groep in samenwerking met ITS/ 
KOHNSTAMM instituut) 
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- relatie tussen spel en depressie: een spelvragenlijst voor 
leerkrachten over spelgedrag van jonge leerlingen (promotie 
onderzoek Annemieke Mol Lous i.s.m. Radboud Universiteit 
Nijmegen, prof dr. Marianne Riksen-Walraven)  

- community based inclusive education in Kati, Mali (IEP, in 
opdracht van USAID) 

Naast onderzoeksexpertise hebben de betrokken 
kenniskringleden hun inhoudelijke kennis en vaardigheden 
op de betrokken onderwerpen kunnen vergroten en kunnen 
delen met collega docenten en studenten. 

Binnen de kenniskring zijn diverse professionaliserings-
bijeenkomsten geweest waarbij experts op het gebied van 
o.a. oplossingsgericht werken en het werken met 
supportgroepen, WSNS-beleid in diverse regio‘s, interactief 
observeren, spel- en spelbegeleiding, ouders en 
hoogbegaafdheid en School Wide Positive Behavior support 
een bijdrage hebben geleverd aan de verdere 
professionalisering van de betrokken docenten. 

Passend onderwijs in de SEN 

In 2010-2011 werd een module over passend onderwijs 
aangeboden aan de studenten van de Master SEN. Op de 
Hogeschool Utrecht werd een gastcollege verzorgd over 
passend onderwijs/ inclusive education aan studenten van 
de internationale master Inclusive education van het 
Seminarium voor orthopedagogiek. Binnen de master Leren 
en Innoveren van de Hogeschool van Amsterdam werd een 
gastcollege verzorgd over passend onderwijs voor 
hoogbegaafde leerlingen. Op de Universiteiten van Malta, 
Bamako en Manchester werden gastcolleges verzorgd 
binnen de master opleidingen voor Inclusive education en 
special educational needs. 

Onderwijs Pabo 
Binnen de pabo ’s zijn diverse inleidende en inspiratie- 
colleges verzorgd over het thema passend onderwijs/ 
inclusive education en is in 2011-2012 gestart met een 
succesvolle minor op dit gebied. De lector zelf speelt 
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een actieve rol binnen de minor, coördineert de inhoudelijke 
ontwikkeling en borgt de eindkwaliteit van de minor. 

Afstudeer- en afdelingsonderzoeken 

Er zijn diverse studenten betrokken geweest bij onderzoeken 
naar o.a. effecten van netwerkbijeenkomsten op effectiviteit 
van samenwerking binnen integrale vroeghulp, 
succesfactoren van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 
(ACPA studenten), toepassingen van oplossingsgericht 
werken binnen moeilijke groepen en leraar-leerlingrelaties in 
veel- en weinig verwijzende scholen. Bij praktisch alle 
onderzoeken binnen de kenniskring voeren studenten 
onderzoek uit op diverse niveaus. Binnen de minor zijn er 
afgelopen studiejaar zo’n 48-50 onderzoeken uitgevoerd 
binnen het thema van het lectoraat op basis van onderzoeks- 
en ontwerpvragen van basisscholen of instellingen. Een 
groeiend aantal studenten werkt samen met andere 
onderzoeksinstellingen die aansluiting hebben gezocht bij 
het lectoraat zoals de Universiteit Leiden en ITS/ 
Kohnstamm instituut. Hierdoor wordt het mogelijk om meer 
onderzoekscapaciteit en kwaliteit te genereren. 

Vanuit het lectoraat werden in 2011-2012 ook 
afstudeeronderzoeken van o.a. studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam en master studenten van de 
Universiteit van Malta begeleid.  

Samenwerkingsverbanden   

Passend Onderwijs Academie 

AED Leiden, WSNS Leiden, PROO Leiden en cluster 
educatie van Hogeschool Leiden werken aan een passend 
onderwijs academie waarbinnen de expertise van alle 
betrokken partijen optimaal kan worden ingezet en 
toegepast. Een eerste voorlopige activiteit is bijv. Het 
organiseren van de hieronder genoemde conferentie over 
onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. We zoeken naar 
mogelijkheden om hier officieel verder vorm aan te geven.  
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Velon werkgroep passend opleiden  
Binnen deze werkgroep participeren diverse hogescholen 
zoals Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem, Windesheim 
Opleiding Speciaal onderwijs, Avans hogescholen, Driestar 
Educatief, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool 
Leiden om kennis en ervaring uit te wisselen over het beter 
toerusten van (a.s.) leraren voor Passend onderwijs.  

Ouderverenigingen  
Ouderverenigingen hebben samenwerking gezocht bij het 
lectoraat zoals de Nederlandse Vereniging voor het 
Gehandicapte Kind (NVGK), Platform Verstandelijk 
Gehandicapten (VG) en Pharos oudervereniging voor 
hoogbegaafde kinderen. 

Professionele netwerken 

De lector bekleedt diverse functies op het gebied van 
passend onderwijs/ inclusive education. 

- Adviseur van AED Leiden 

- Oprichter en vice-voorzitter VELON werkgroep passend 
opleiden 

- Lid van de werkgroep Inclusive Education van de Dutch 
Coalition on Development and Disability 

- Voorzitter van de Research and Development Group 
Inclusion and Special needs van de ATEE (Association for 
Teacher Educators Europe) 

- Boardmember ENSEC (European Network for Social and 
Emotional Competences in school) 

- Visiting professor University of Malta  

- Lid van de Thematic Interest Group on Special needs and 
Inclusion van ETEN (European Teacher Education Network) 
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Beroepenveld  
De interesse vanuit het beroepenveld voor het onderwerp is 
groot. Er was veel belangstelling voor de referaten en 
lezingen bij diverse samenwerkingspartners, WSNS 
verbanden, ambulante diensten, hogescholen, 
ouderverenigingen, conferenties, politiek, universiteiten etc. 
De lezingen nodigden de aanwezigen uit tot reflectie op het 
thema en hun mogelijke rol in het vormgeven van passend 
onderwijs. Ook internationaal groeit de belangstelling en 
wordt gebruik gemaakt van de expertise ven het lectoraat om 
onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen op 
overheids- en regionaal niveau. 

Sinds de start van het lectoraat is er een hechte 
samenwerking met belangrijke partners in het Leidse 
onderwijsveld zoals de diverse besturen, directeuren en 
leerkrachten vanuit scholen voor primair en speciaal 
onderwijs, WSNS Leiden, de AED Leiden. Momenteel wordt 
gewerkt aan diverse samenwerkingsprojecten zoals: 

- Een passend onderwijs academie 
- Post-HBO/ Master aanbod Inclusive Education 
- Gemeenschappelijke propedeuse Jeugd   
-  Specialisatie oplossingsgericht werken aan 
  gedragsproblemen 
- Specialisatie hoogbegaafdheid: talent laten bloeien 

Conferentie HEMA 10 oktober 2012 

Als concrete activiteit wordt op 10 oktober 2012 in het 
Holiday Inn hotel in Leiden de eerste gemeenschappelijke 
conferentie georganiseerd voor docenten, studenten en 
werkveld over “de HEMA voor Hoogbegaafdheid, 
basiskwaliteit op orde en oog voor talent van hoogbegaafde 
leerlingen”; een gemeenschappelijk initiatief van WSNS 
Leiden, Lectoraat Passend onderwijs / Inclusive Education 
Hogeschool Leiden, AED Leiden en bureau Talent. Tijdens 
deze conferentie zullen leerlingen, leraren, ouders, 
studenten en lerarenopleiders met elkaar in gesprek gaan en 
zullen de eerste onderzoeksresultaten vanuit de kenniskring 
van het lectoraat worden gepresenteerd.  
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Publicaties 

De lectorale rede “Passend onderwijs: Haute Couture of 
Zeeman” is gepubliceerd in 2011. Het daarin beschreven 
talentmodel is door diverse instanties geadopteerd zoals 
door het Honoursprogramma van Hogeschool Leiden, de 
AED Leiden en het  Samenwerkingsverband Oost- 
Nederland. In diverse vaktijdschriften zijn publicaties 
verschenen over (deel-) onderzoeken vanuit het lectoraat. 

In het Jubileumboek van de Hogeschool Leiden verscheen 
het artikel “Leren onderwijzen” (Hogeschool Leiden en 
Science Guide, 2011). Het rapport “Community based 
Inclusive Education”, USAID 2012, in press). De 
onderzoeksverslagen van de onderzoeken naar 
hoogbegaafdheid binnen de kenniskring zullen worden 
gepubliceerd in de conferentiebundel van de conferentie van 
10 oktober a.s. en vormen onderdeel van de afsluitende 
publicatie die najaar 2012 verschijnt. 

Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de toepassing 
van een vragenlijst over spelgedrag van jonge kinderen om 
emotionele problemen te kunnen signaleren en het afronden 
van de dissertatie over de relatie tussen spel en depressie bij 
jonge kinderen. 

Aansluiten bij de behoefte  

Dat er in het beroepenveld belangstelling is voor wat het 
lectoraat kan bieden is te merken aan de aanvragen voor 
presentaties, colleges en workshops in 2011 en 2012. Ook is 
er vraag naar advies over de organisatie van passend 
onderwijs op micro- en macro niveau, toepassing van kennis 
binnen lerarenopleidingen en een aanzienlijk groeiende 
behoefte aan advies en onderzoek op internationaal niveau.  

Opmaat naar 2014  

Op 1 september a.s. gaat een nieuwe periode van twee jaar 
in voor de kenniskring van het lectoraat Passend onderwijs / 
Inclusive education.  Dit najaar wordt de eerste periode van 
twee jaar kenniskring afgerond met een conferentie op 10 
oktober 2012, (inter)nationale publicaties en een dissertatie. 
Dan zullen ook de eerste wetenschappelijke artikelen 
worden gepubliceerd.  
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De focus van de kenniskring zal de komende jaren vooral 
liggen op het onderzoek naar de inzet van 
oplossingsgerichte methodieken om probleemgedrag bij 
leerlingen te voorkomen, het inzetten van leerlijnen en 
nieuwe media voor de praktijk van passend onderwijs en het 
verder vormgeven van een specialisatie in onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen. Daarbij wordt de capaciteit van de 
kenniskring teruggebracht van 7 naar maximaal 4 leden 
i.v.m. tijdsinvestering en budget. Nauwe aansluiting bij het 
lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind en mogelijke nieuwe 
lectoraten bij het cluster educatie vragen ook de komende 
periode weer aandacht. Na afronding van de dissertatie is er 
ruimte om subsidieaanvragen te doen en het onderzoek met 
ITS/ Kohnstamm onderzoek verder af te ronden. 

De minor vraagt veel aandacht en biedt kansen om 
essentiële onderdelen voor het major curriculum, post-hbo/
master onderwijs en de passend onderwijs academie 
ruggengraat te geven. De combinatie van inzet in de 
kenniskring en ontwikkeling/uitvoering van de minor is een 
succesformule die de komende jaren verder zal worden 
ingezet. Ook omdat op deze manier een learning community 
ontstaat waarbij werkveld, studenten en docenten inhoudelijk 
met elkaar verbonden zijn en samen bijdragen aan 
innovaties in praktijk en in (leraren) opleiding.  

Vanuit de  positie van de lector in de internationale context 
van inclusive education zal de kennis, ervaring en 
onderzoekscapaciteit van het lectoraat op dit gebied verder 
worden uitgebreid. Om de ambitie van een internationale 
master/ post-hbo te kunnen verwezenlijken zal verder 
worden ingezet op deze activiteiten en op het aanvragen van 
subsidie(s).   

Leiden, mei 2012 


