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Pabo’s: méér aandacht voor speciale onderwijszorg 
 
In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het Nederlands 
Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek gedaan naar de mate en de wijze waarop pabo’s 
aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale 
onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. Het NCOJ constateert dat 
de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen 
inzetten op verdere curriculumontwikkeling. 
 
Het NCOJ komt tot een aantal aanbevelingen voor de pabo’s: 

> Binnen de pabo dient meer aandacht besteed te worden aan ondersteuningsbehoeften in het 
speciaal onderwijs. Bij een deel van de pabo’s gebeurt dit al. Het is van belang dat dit bij alle 
pabo’s een prominentere plek krijgt. De huidige aandacht binnen de opleiding gaat vooral uit 
naar leerlingen van cluster 3 en 4. Leerlingen uit cluster 1 en 2 (slechthorende en slechtziende 
kinderen) komen minder aan bod. Het verdient aanbeveling om hierin in de 
opleidingsprogramma’s van de pabo een nieuwe balans aan te brengen. Verder dient binnen 
de opleiding vooral een basis gelegd te worden en zorgt voortgezette professionalisering 
door middel van phbo en Master opleidingen voor de noodzakelijke verdieping. Pabo’s 
bieden dergelijke opleidingen aan. Denk hierbij aan phbo trajecten en de Master Educational 
Needs die door pabo’s worden aangeboden. 

> De reeds bestaande samenwerkingen tussen pabo’s en scholen voor speciaal onderwijs dient 
verder uitgebouwd te worden, o.a. door middel van werkbezoeken, gastcolleges, 
samenwerking op het terrein van professionalisering/nascholing en deelname aan 
veldadviesraden en opleidingsscholen in het kader van samen opleiden en 
professionalisering. 

 
Het is van belang om te bedenken dat leraren niet alleen via opleidingen, maar vooral ook in de 
praktijk hun handelingsrepertoire verder ontwikkelen, met name vanuit de beschikbare 
ondersteuning van leren en onderwijzen in en om scholen. Niet alles kan voorbereid worden vanuit 
opleidingen/scholing, de ondersteuningsstructuur voor leren en onderwijzen in het onderwijs levert 
een aanzienlijke bijdrage in de professionele ontwikkeling van (aankomende) leraren. 
 
Voor de uitwerking van de aanbevelingen treden de pabo’s in overleg met de scholen (PO-Raad), het 
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en het ministerie van OCW. 
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