
De minor Passend Onderwijs / Inclusive Education bereidt 
studenten voor op de complexere situatie op basisscholen 
waarin de leraar specifieke kennis en vaardigheden moet 
bezitten om passend onderwijs te kunnen bieden. Het zijn 
niet alleen de ‘zorgleerlingen’ die vragen om meer kennis 
en vaardigheden, alle leerlingen verdienen onderwijs 
waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen.  
 
De minor wordt verzorgd vanuit en in samenwerking met 
het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. Er 
wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van het 
oplossingsgericht handelen. 
 
De inhoud van de minor richt zich specifiek op de praktijk 
van het basisonderwijs. Er worden concrete vaardigheden 
ontwikkeld om onderwijs en begeleiding nog beter af te 
stemmen op de specifieke behoeften van leerlingen in het 
basisonderwijs. 
 
Je kunt je specialiseren middels een onderzoek in de 
praktijk op scholen die zich extra inzetten voor passend 
onderwijs. Daarbij kun je je bekwamen op het gebied van 
bijvoorbeeld gedragsproblemen, hoogbegaafdheid of 
leerlingen met een functiebeperking. 
 
Optioneel is een studiereis naar Zweden waar 
oplossingsgerichte scholen worden bezocht. Als je 
participeert in deze studiereis moet je rekening houden 
met ongeveer 300 euro aan kosten voor deze reis.  
 
Het lectoraat kent een actieve samenwerking met een 
basisschool in Uganda, het Institut pour Education 
Populaire de Mali en de universiteit van Bahir Dar in 
Ethiopië. Het is voor studenten mogelijk om in Mali of 
Ethiopië onderzoek en stageopdrachten uit te voeren, om 
professionals daar te ondersteunen bij het lesgeven en 
begeleiden van leerlingen met Special Educational Needs 
(ook hiervoor moet je rekening houden met extra kosten). 

 

Minor 
Passend Onderwijs / 
Inclusive Education 

Toegankelijk voor: 
Pabostudenten (extern) en alle 
studenten van het cluster educatie van 
Hogeschool Leiden. Allen in leerjaar 4. 
 
Type onderwijs: 
Dagonderwijs met opdrachten in de 
stage. De colleges worden op 
woensdag verzorgd, de opdrachten en 
het onderzoek zijn op de zelfgekozen 
stagedag(en). 
 
Aangeboden in onderwijsperiode: 
Periode 1 en 2, studiejaar 2014-2015 
 
Aantal ECTS: 
30 
 
 
 
Contact: 
Annemieke Mol Lous, lector Passend 
Onderwijs / Inclusive Education 
E-mail: mol.lous.a@hsleiden.nl 
  
Evelien Dankert, coordinator 
Telefoon: 0611585661 
E-mail: dankert.e@hsleiden.nl  
 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.hsleiden.nl/minoren 

Studiejaar 
2014-2015 


