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Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
	  
Het	  realiseren	  van	  onderwijs	  op	  maat	  wordt	  in	  algemene	  zin	  gezien	  als	  een	  
onderwijsontwikkeling	  of	  -‐innovatie	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  in	  brede	  zin	  te	  
verhogen.	  De	  inzet	  is	  om	  het	  primaire	  proces	  van	  lesgeven	  beter	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  
onderwijsbehoeften	  en	  ontwikkelingskansen	  van	  elke	  leerling.	  Voor	  het	  lectoraat	  is	  de	  
volgende	  missie	  geformuleerd:	  het	  verzamelen,	  ontwikkelen	  en	  toepasbaar	  maken	  van	  
wetenschappelijke	  kennis	  en	  praktijkgerelateerde	  inzichten	  over	  de	  wijze	  waarop	  
basisscholen	  i.c.	  (aankomende)	  leerkrachten	  onderwijs	  op	  maat	  kunnen	  verzorgen	  voor	  
leerlingen	  met	  uiteenlopende	  achtergronden,	  specifieke	  onderwijsbehoeften	  en	  
ontwikkelingsmogelijkheden.	  Er	  wordt	  onderzoek	  gedaan	  naar	  diverse	  vormen	  van	  
maatwerk	  voor	  de	  kernvakken	  lezen,	  taal	  en	  rekenen,	  omdat	  het	  juist	  bij	  die	  vakken	  cruciaal	  
is	  om	  te	  kunnen	  omgaan	  met	  verschillen	  tussen	  leerlingen.	  Daarnaast	  is	  een	  kennis-‐	  en	  
onderzoekslijn	  uitgezet	  ten	  aanzien	  van	  goed	  klassenmanagement	  als	  belangrijke	  
voorwaarde	  voor	  het	  realiseren	  van	  maatwerk.	  Het	  gaat	  daarbij	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  
over	  het	  omgaan	  met	  leerlingen	  met	  gedragsproblemen	  in	  de	  groep.	  Leerlingen	  met	  
gedragproblemen	  hebben	  bij	  uitstek	  een	  grote	  impact	  op	  het	  klassenmanagement	  en	  doen	  
een	  sterk	  beroep	  op	  de	  pedagogisch-‐didactische	  kwaliteiten	  van	  de	  leerkracht.	  Ten	  slotte	  
wordt	  onderzoek	  verricht	  naar	  een	  meer	  op	  maat	  toegesneden	  benadering	  van	  
hoogbegaafde	  leerlingen.	  
	  
Relevante	  links:	  	  
http://www.kenniscentrumonderwijsopvoeding.hva.nl/content/kenniscentrum/lectoraat-‐
maatwerk-‐primai/nieuws/index.xml	  
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