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Inzichten uit de evaluatie
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• Passend onderwijs heeft bij leraren hoge verwachtingen 
gewekt, maar die zijn niet uitgekomen.

• Schoolleiders geven aan dat aankomende leraren nog 
onvoldoende zijn voorbereid op het omgaan met leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften. 

• Naar aanleiding van de invoering van passend onderwijs 
hebben de lerarenopleidingen hun gezamenlijke kennisbases 
aangepast, en zijn masteropleidingen zoals de master 
Educational Needs doorontwikkeld.

• Lerarenopleidingen melden knelpunten: zij wijzen op het feit 
dat de curricula erg vol zitten en op de beperkte mogelijkheden 
voor het opdoen van praktijkervaring met passend onderwijs of 
specialistische onderwijsondersteuning. 



Proces
• Gesprekken gevoerd met LOBO en ADEF 
• We hebben gesproken met: de Pabo’s Kempel en InHolland en 
de tweedegraads opleidingen Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Hogeschool Utrecht, 
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam. 
• De aard van de gesprekken was verkennend.
• Op 1 december jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van LOBO, PO-Raad, LECSO en OCW naar 
aanleiding van het onderzoek ‘Speciale onderwijszorg in het 
curriculum van pabo’s en de samenwerking met het werkveld’ 
(NCOJ, september 2020).
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Inzichten uit de gesprekken
• Het aanbod is divers. 
• Passend onderwijs wordt vaak nog niet als de basis van het 

onderwijs wordt beschouwd.
• Stages in het (v)so of sbo zijn op vrijwillige basis. 
• Voornamelijk theorie/kennis en een basishouding ten opzichte 

van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden 
ontwikkeld in de initiële opleiding.

• De ontwikkeling van vaardigheden voornamelijk in de eerste 3 
jaar na het afstuderen (de inductiefase) gebeurt.

• Startende leraren pas in de praktijk voor de klas echt behoefte 
voelen aan en open staan voor het aanleren van meer 
complexe vaardigheden als differentiëren, omgaan met 
gedragsproblemen en onderwijsondersteuning.
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17. Leraren beter voorbereiden.
Minister Slob vraagt de lerarenopleidingen om, met leraren en 
scholen, landelijke keuzes te maken over welke competenties 
voor passend onderwijs nodig zijn voor de initiële opleiding, voor 
de begeleiding van starters en voor verdere professionalisering in 
de jaren erna.

Om bestaande leraren beter toe te rusten, roept de Minister 
schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op om 
hier meer aandacht voor te hebben. Wanneer enkele leraren 
expertise hebben opgebouwd, blijkt dat ze dit vaak nog beter 
kunnen delen met collega’s.

De motie Van der Hul/Westerveld naar betere borging van 
passend onderwijs in de curricula van opleidingen. 
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4 Vragen
1. Kunnen de lerarenopleidingen samen met 
leraren en scholen tot landelijke keuzes komen 
welke bekwaamheden t.a.v. passend onderwijs 
behoren tot:
• de initiële opleiding? 
• de begeleiding van starters?
• de verdere professionalisering in de jaren 

daarna?
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4 Vragen
2. Op welke wijze zouden we tot de landelijke 
keuzes kunnen komen?
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4 Vragen
3. Welke kansen en knelpunten ziet LOBO in dit 
proces?
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4 Vragen
4. Op welke wijze kan dit afgestemd en/of 
verbonden worden met de trajecten “Samen 
Opleiding & Professionaliseren” en het werk van 
de Commissie onderwijsbevoegdheden?
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