
Deel 1



Inclusief onderwijs start met positieve attitudes en engagement. Dit betekent dat het 

realiseren van inclusief onderwijs jou raakt: wie je bent als leraar, wie je bent als lid van 

een schoolteam, hoe je in het onderwijs staat. Inclusief onderwijs realiseren start dan 

ook met een engagement en een volmondig ‘ja’ zeggen tegen dit idee.

Een tijdje geleden heeft juf Lieke kennisgemaakt met de ouders van Nick. Er vond een verken-

nend gesprek plaats tussen de ouders van Nick, de directeur, de leraar en de intern begeleider 

(of zorgcoördinator) om te kijken of, en hoe de school tegemoet zou kunnen komen aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van Nick. Tijdens het gesprek vertelden de ouders 

dat Nick veel moeite heeft op cognitief vlak, met begrijpen, onthouden en redeneren. De acti-

viteiten in de klas zijn vaak moeilijk voor hem. Hij heeft behoefte aan eenvoudigere en korte 

activiteiten en een enkelvoudige instructie. Daarnaast zijn veel herhaling, extra structuur en 

voorspelbaarheid echt belangrijk voor hem. Niek heeft veel doorzettingsvermogen; hij geeft 

niet snel op. Bij het zelfstandig werken kan hij, mits er heldere instructie is gegeven, een korte 

periode zelfstandig aan de slag. Juf Lieke heeft nog weinig ervaring opgedaan met deze 

ondersteuningsbehoeften, en weet niet goed wat ze ervan vindt. Aan de ene kant vindt ze dat 

iedereen recht heeft om dicht bij huis naar school te gaan en dat het belangrijk is dat scholen 

de diversiteit in de samenleving laten zien. Aan de andere kant voelt ze zich onzeker: ze heeft 

nog niet eerder een leerling zoals Nick in de klas gehad en weet niet goed hoe ze Nick kan 

ondersteunen en aan zijn behoeften tegemoet kan komen. Ze maakt zich ook zorgen om de 

tijdsinvestering die dit zou kosten en wil het leerproces van andere leerlingen in haar klas niet 

in het gedrang brengen. Tijdens het verkennend gesprek is besloten om de vragen en zorgen 

van juf Lieke verder te bespreken met de intern begeleider. Hieruit blijkt dat meer kennis over 

aangepaste leerlijnen juf Lieke mogelijk gaat helpen. Ook gaat juf Lieke een middag kijken bij 

een leraar van een school die meer ervaring heeft met leerlingen met cognitieve beperkingen. 

Ze hoopt hierdoor meer ideeën en praktische handvatten te krijgen die kunnen werken voor 

Nick in haar klas.

In dit eerste deel van het boek staat deze casus van Juf Lieke centraal. We bespreken 

enkele belangrijke voorwaarden om inclusief onderwijs te kunnen realiseren: een 

positieve attitude van juf Lieke is daarvoor noodzakelijk. Ook is het van belang dat 

zij en haar collega’s de nodige competenties (verder) gaan ontwikkelen om Nick het 

onderwijs te geven waar hij recht op heeft. Want inclusief onderwijs realiseren is niet 

de verantwoordelijkheid van één individuele leraar. Het is bij uitstek een keuze van een 

school, wat vraagt om visie, leiderschap en schoolbeleid. Daarover gaan de hoofd-

stukken uit dit eerste deel van dit boek.



In hoofdstuk 1 gaat het over het belang van positieve attitudes van leraren en school-

teams tegenover inclusief onderwijs. Je krijgt kennis over theoretische achtergronden. 

Daarbij is eveneens aandacht voor de relatie tussen attitudes en zelfeffectiviteit, wat 

verwijst naar de mate waarin leraren overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Een belang-

rijke focus ligt op hoe attitudes (positief) te beïnvloeden: wat is daarvoor nodig?

In hoofdstuk  2 gaat het over (generieke) competenties die nodig zijn om inclusief 

onderwijs te kunnen realiseren in de praktijk. Het gaat hierbij om een breed palet aan 

competenties. Belangrijke focus hierbij is opnieuw hoe deze competenties verder te 

ontwikkelen via professionalisering, ook in samenwerking met anderen.

In hoofdstuk 3 gaat het over het belang van visie, leiderschap en schoolbeleid. Inclusief 

onderwijs realiseren is investeren in duurzame schoolontwikkeling. Je krijgt inzicht in 

het belang van sterk leiderschap, en wat ervoor nodig is om een inclusief onderwijs als 

duurzame schoolontwikkeling te realiseren, waarbij er aandacht is voor collectief leren 

en werkdruk.
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Juf Lieke geeft nu enkele maanden les aan Nick. In het begin vond ze het wennen en lastig 

om goed aan te sluiten bij de behoeften van Nick. Omdat ze het uitgangspunt van inclusief 

onderwijs graag wil nastreven in haar klas en op school, bleef ze vol goede moed doorgaan. 

De individuele leerlijn gaf juf Lieke duidelijke richting hoe ze kan aansluiten bij de cognitieve 

mogelijkheden van Nick. Het meekijken met een collega die ervaring heeft met leerlingen met 

een cognitieve beperking hielp juf Lieke ook. Ze heeft regelmatig contact met deze collega 

en samen sparren ze over nieuwe ideeën. Juf Lieke is met deze positieve ervaring ook al 

vraagbaak geworden voor een andere collega in de school.

In de casus van juf Lieke zien we dat ons denken over mensen met een beperking 

in het algemeen een belangrijke basis legt voor de bereidheid om op een bepaalde 

manier te handelen en voor het daadwerkelijke handelen. Dit geldt in het bijzonder 

voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (of specifieke onderwijsbehoeften). 

Juf Lieke begon met enige aarzeling en voelde zich regelmatig onzeker over haar 

handelen. Maar het feit dat ze het uitgangspunt van inclusief onderwijs graag wilde 

nastreven, legde een belangrijke basis. We onderstrepen in dit eerste hoofdstuk van 

het boek het belang van positieve attitudes. Een attitude kan worden omschreven als 

‘een zienswijze of standpunt van een individu met betrekking tot een bepaald ‘object’ 

(een persoon, een ding, een idee, enz.)’ (Gall et al., 1996, p.  273). Wat ons betreft 

leggen positieve attitudes een belangrijk fundament voor het realiseren van inclusief 

onderwijs. We leggen in dit hoofdstuk uit waarom dit zo belangrijk is, welke gevolgen 

een negatieve attitude kan hebben en welke factoren hierop van invloed zijn.
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1.1 HET BELANG VAN POSITIEVE ATTITUDES

De toenemende aandacht voor inclusief onderwijs komt (zoals ook aangegeven in 

de inleiding van het boek) onder andere voort uit internationale verdragen zoals het 

Salamanca Statement (UNESCO, 1994) en het Verdrag voor de Rechten van Mensen 

met een Beperking (United Nations, 2006). In beide verdragen wordt nadrukkelijk 

ingegaan op het belang van positieve attitudes en een accepterende schoolcultuur. 

Zo staat er in het Salamanca Statement dat schooldirecteuren de primaire verant-

woordelijkheid hebben om positieve attitudes te stimuleren in de gehele school. Dit 

betekent dat de attitude van een leraar niet op zichzelf staat, maar wordt beïnvloed 

door teamleden. Samen werken aan en naar een inclusieve schoolcultuur is de verant-

woordelijkheid van elk individu en het hele team. Volgens Ainscow et al. (2014) zijn 

er veel soorten inclusieve scholen. Ondanks dat er verschillen zijn tussen scholen, 

hebben zij gemeenschappelijk dat er een cultuur is waarin diversiteit als positief wordt 

gezien. Een positieve houding ten aanzien van onderwijs aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften is dus een belangrijke voorwaarde voor inclusief onderwijs. 

Monsen en Frederickson (2004) constateerden dat zowel leerlingen met als leerlingen 

zonder ondersteuningsbehoeften op de basisschool significant hoger scoorden op 

welbevinden in de klas als hun leraar positief stond tegenover inclusief onderwijs. Er 

zijn bovendien aanwijzingen dat leraren die vinden dat leerlingen met extra onder-

steuningsbehoeften tot hun verantwoordelijkheid behoren, betere resultaten bij alle 

leerlingen in hun klas bereiken dan leraren die deze verantwoordelijkheid niet voelen 

(Jordan et al., 2009).

Zonder een positieve attitude en accepterende schoolcultuur zullen leraren terug-

houdend zijn tegenover leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zonder de 

overtuiging te hebben dat alle leerlingen onderwijs moeten kunnen volgen op een 

reguliere school, is het moeilijk om hier bereidheid voor te vinden. Aanpassingen in 

het daadwerkelijke handelen zullen dan ook moeilijk gerealiseerd worden. Dit blijkt 

ook uit Nederlands onderzoek. Onderzoek van Smeets et al. (2019) laat een sterke 

samenhang zien tussen de mate waarin de leraar zich in staat voelt ondersteuning te 

bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en de attitudes van de leraar 

ten aanzien van passend onderwijs. Dit was zowel het geval in het basisonderwijs als 

in het voortgezet onderwijs.

Om inclusief onderwijs kans van slagen te geven, is het dus van belang dat er aandacht 

wordt besteed aan attitudes tegenover inclusief onderwijs en waar deze vandaan 

komen. Reflectie op eigen gedachten, gevoelens en handelen is essentieel om een 

accepterende schoolcultuur te creëren. De onderstaande opdracht kan daarbij helpen.
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OPDRACHT

Denk eens terug aan de eerste situatie waarin je ervaring hebt opgedaan met 

iemand met een beperking. Dit kan in je kindertijd zijn geweest of later, bijvoor-

beeld een eerste ervaring die je als leraar met een leerling hebt opgedaan. Schrijf 

de situatie in het kort op en beantwoord daarna de volgende vragen.

1. Hoe denk je terug aan deze situatie?

2. Wat voor gevoelens roept de situatie bij je op?

3. Wat deed je in de situatie?

4. Zijn je gedachtes of gevoelens hierover in de afgelopen jaren veranderd?  

Zo ja, wat heeft dit beïnvloed?

Misschien heb je vroeger een negatieve ervaring opgedaan en kleurt dit hoe je nu 

denkt over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Misschien heb je positieve 

ervaringen en sta je daarom positief tegenover deze leerlingen. Het is belangrijk om te 

reflecteren op hoe je attitude gevormd is en hoe deze beïnvloed is. Als je vaststelt dat 

er een bepaalde terughoudendheid is, is het goed om na te gaan waar deze vandaan 

komt en op welke manier je denkt dat je een meer positieve attitude kunt ontwikkelen. 

We hopen dat dit hoofdstuk hieraan bijdraagt en hiervoor ideeën geeft.

1.2 DENKEN, VOELEN EN GEDRAGSINTENTIES

Vanuit de sociale psychologie zijn er verschillende theorieën die attitudes beschrijven. 

In deze paragraaf gaan we in op enkele definities en theoretische raamwerken die goed 

bruikbaar zijn in de context van inclusief onderwijs. Eén van deze theorieën is de drie- 

componententheorie van Triandis (1971). Vanuit deze theorie wordt verondersteld dat een 

attitude een weerspiegeling is van iemands denken (overtuiging: cognitieve component), 

emoties (gevoelens: affectieve component) en de bereidheid om te handelen (gedrags-

intenties: gedragscomponent). We lichten deze componenten hierna nog wat meer toe.

Cognitieve component: het gaat hierbij om de overtuiging van een persoon. Kijkend 

naar de casus van ‘juf Lieke’ kan dit bijvoorbeeld gaan over de overtuiging van juf Lieke 

over het recht dat alle leerlingen hebben om regulier onderwijs te volgen. Juf Lieke 

onderstreept dit, waar we uit kunnen opmaken dat ze een positieve overtuiging heeft.

Affectieve component: binnen deze component gaat het om de gevoelens van een 

persoon, bijvoorbeeld gevoelens van bezorgdheid of angst. Juf Lieke vraagt zich af of 
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ze wel tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van Nick, wat gevoelens 

van bezorgdheid kan oproepen.

Gedragscomponent: bij deze component gaat het om de gedragsintenties van een 

persoon en de bereidheid om te handelen. Kijkend naar juf Lieke kan het gaan om de 

bereidheid om het handelingsrepertoire aan te passen aan de leerling, maar ook de 

bereidheid om af te wijken van de reguliere leerlijn (of het gemeenschappelijk curriculum) 

en het opstellen van een individuele leerlijn (of een individueel aangepast curriculum).

OPDRACHT

Wil je te weten hoe je hier zelf in staat? Hierna staan enkele stellingen die een 

weergave geven van je persoonlijke attitude (zie tabel 1.1). Lees de stellingen 

door en beantwoord ze door elke keer één van de vijf antwoorden te kiezen. Het 

is een middel om te reflecteren op je eigen attitude over lesgeven aan leerlingen 

met een beperking of met extra ondersteuningsbehoeften en je te helpen hier 

meer zicht op te krijgen.

Tabel 1.1 Attitudestellingen

Helemaal 
niet mee 

eens

Een 
beetje 
mee 

oneens

Neutraal
Een 

beetje 
mee eens

Helemaal 
mee eens

Leerlingen met extra onder-

steuningsbehoeften hebben 

het recht om onderwijs te 

volgen op een reguliere 

school (overtuiging). 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Leerlingen met extra onder-

steuningsbehoeften horen 

de mogelijkheid te krijgen 

om te functioneren in een 

reguliere klas (overtuiging). 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik voel me niet geërgerd 

als een leerling met 

extra ondersteunings-

behoeften het dagelijkse 

lesprogramma niet kan 

bijhouden (gevoelens).

◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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Helemaal 
niet mee 

eens

Een 
beetje 
mee 

oneens

Neutraal
Een 

beetje 
mee eens

Helemaal 
mee eens

Ik voel me niet gefrustreerd 

als ik het programma moet 

aanpassen om aan de indi-

viduele ondersteuningsbe-

hoeften van leerlingen te 

voldoen (gevoelens). 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik ben bereid om de klas 

zo in te richten

dat leerlingen met extra 

ondersteunings-behoeften 

in de klas les kunnen 

volgen (gedragsintentie).

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik ben bereid leerlingen 

met extra ondersteunings-

behoeften op te nemen in 

de klas en ze te voorzien 

van de nodige ondersteu-

ning (gedragsintentie).

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Conclusie: 

Te ondernemen acties: 

Deze stellingen zijn een bewerking op stellingen uit de Attitude Vragenlijst Inclusief Onderwijs 

(AVIO) (de Boer, 2012).

Hoe heb je geantwoord op de stellingen? Positief? Of ben je meer terughoudend? 

Zie je ook verschillen in je overtuiging, gevoelens en gedragsintenties?

Internationaal is er veel onderzoek gedaan naar attitudes van onder andere leraren 

tegenover inclusief onderwijs in het algemeen en leerlingen met extra ondersteunings-

behoeften in het bijzonder (Van Mieghem et al., 2020b). In dergelijk onderzoek worden 

vaak stellingen voorgelegd aan leraren. Een literatuurstudie van de Boer et al. (2012) 

liet zien dat in veel onderzoeken de drie attitudecomponenten worden gemeten. De 

auteurs stellen vast dat leraren een overwegend neutrale tot negatieve attitude hebben 

tegenover inclusief onderwijs. Nederlands onderzoek naar attitudes van leraren in 

het basis- en voortgezet onderwijs tegenover passend onderwijs bevestigt dit beeld 
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(Smeets et al., 2019). In dat onderzoek is ook gekeken naar de belasting die leraren 

ervaren door passend onderwijs te bieden aan leerlingen met extra ondersteunings-

behoeften. Hieruit blijkt dat een grote groep leraren (30-40%) zich overbelast voelt. 

Daarnaast laat dit onderzoek ook zien dat er twee variabelen sterk samenhangen met 

de mate waarin leraren zich belast voelen: hoe positiever de attitudes van leraren, hoe 

minder belast zij zich voelen. En, hoe meer leraren zich ondersteund voelen in het 

geven van passend onderwijs, hoe minder belast zij zich voelen. Van Mieghem et al. 

(2020b) trekken in hun overzichtsstudie de conclusie dat we ons moeten richten op 

attitudes en op professionele ontwikkeling om de implementatie van inclusief onderwijs 

te stimuleren. We zullen later in het hoofdstuk ook zien dat er meerdere belangrijke 

factoren zijn die attitudes beïnvloeden.

Belangrijk om op te merken is dat attitudes worden beïnvloed door de ondersteunings-

behoefte van de leerling. In de stellingen in tabel 1.1 is de algemene term ‘leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften’ gebruikt. Dit geeft slechts een globaal beeld van 

iemands attitude. Een preciezer beeld geeft het wanneer de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling wordt beschreven.

OPDRACHT

Lees de onderstaande casus van Rayan eens door en beantwoord daarna de 

stellingen in tabel 1.2.

Casus Rayan

Rayan is een jongen die net in deze buurt is komen wonen. Hij heeft een onder-

steuningsbehoefte op het gebied van gedrag. Hij heeft behoefte aan een rustige 

en prikkelarme omgeving en de mogelijkheid om veel te bewegen. Stel je voor dat 

Rayan binnenkort bij jou in de klas komt. Rayan is erg druk in de klas, hij kan niet 

lang stilzitten op zijn plek en hij loopt vaak door de klas. Hij vindt het moeilijk om 

te luisteren en roept en praat vaak voor zijn beurt. Rayan heeft behoefte aan veel 

een-op-eenondersteuning om de taken uit te kunnen voeren. Samenwerken met 

andere leerlingen vindt hij moeilijk, omdat hij graag wil dat dingen op zijn manier 

gaan. Als Rayan boos is gaat hij schreeuwen, met spullen gooien en loopt hij vaak 

de klas uit. Rayan houdt van voetballen en is daarin best goed. Zijn medeleer-

lingen voetballen dan ook graag met hem op het plein.
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Tabel 1.2 Attitudestellingen

Helemaal 
niet mee 

eens

Een 
beetje 
mee 

oneens

Neutraal
Een 

beetje 
mee eens

Helemaal 
mee eens

Leerlingen zoals Rayan 

hebben het recht om 

onderwijs te volgen op een 

reguliere school. 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Leerlingen zoals Rayan 

horen de mogelijkheid te 

krijgen om te functioneren 

in een reguliere klas.

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik voel me niet geërgerd als 

een leerling zoals Rayan het 

dagelijkse lesprogramma 

niet kan bijhouden.

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik voel me niet gefrustreerd 

als ik het programma 

moet aanpassen om aan 

de individuele ondersteu-

ningsbehoefte van Rayan 

te voldoen.

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik ben bereid om de klas 

zo in te richten dat leer-

lingen zoals Rayan in de 

klas les kunnen volgen.

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Ik ben bereid leerlingen 

zoals Rayan op te nemen 

in de klas en ze te 

voorzien van de nodige 

ondersteuning.

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Conclusie: 

Te ondernemen acties:

Deze stellingen zijn een bewerking op stellingen uit de Attitude Vragenlijst Inclusief Onderwijs 

(AVIO) (de Boer, 2012).
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Hoe heb je geantwoord op de stellingen? Zijn deze vergelijkbaar met wat je eerder 

aangaf (zie tabel 1.1) of zie je verschillen? Als je verschillen ziet in je antwoorden, 

waar komt dit dan door, denk je?

Zoals gezegd, laat onderzoek zien dat de attitude van leraren gerelateerd is aan het 

type ondersteuningsbehoefte. Leraren staan doorgaans het minst positief tegenover 

leerlingen met ernstige of meervoudige beperkingen en leerlingen met een ondersteu-

ningsbehoefte op het gebied van gedrag (Bešić et al., 2017; De Boer et al., 2011; 

Lübke et al., 2016; Ruberg & Porsch, 2017; Saloviita, 2019; Smeets et al., 2019; Van 

Mieghem et al., 2020a). Leraren hebben doorgaans lagere verwachtingen van de 

prestaties van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Als die leerlingen lager 

presteren, geven leraren positievere terugkoppeling dan aan leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoeften bij een vergelijkbaar resultaat. Dit kan tot gevolg hebben dat 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften onvoldoende worden uitgedaagd om 

optimaal te presteren (Woodcock & Moore, 2021).

1.3 VAN DENKEN EN GELOVEN IN JEZELF, NAAR 
DAADWERKELIJK HANDELEN IN DE KLAS

Een andere attitudetheorie die wereldwijd veel wordt gebruikt en een stap verder 

gaat dan de driecomponententheorie, is de Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 

1991). Deze theorie veronderstelt dat het gedrag van mensen wordt voorspeld door 

onder andere attitudes (d.w.z. overtuigingen), subjectieve normen en gedragscontrole. 

Figuur 1.1 laat een visuele weergave van de theorie zien, waarbij de lijnen de onder-

linge relaties tussen de aspecten laten zien. Deze aspecten zouden een voorspeller zijn 

van de gedragsintenties van mensen, die vervolgens hun daadwerkelijke gedrag voor-

spellen. De theorie is veelvuldig toegepast, zowel binnen als buiten het onderwijsveld. 

Daarbij beschouwt Ajzen de attitudes als de mate waarin iemand bepaald gedrag en 

de consequenties daarvan als positief of negatief ervaart. De subjectieve norm is de 

sociale druk die iemand ervaart om een bepaald gedrag te laten zien. De gedragscon-

trole is de waargenomen overtuiging het gedrag te kunnen tonen dat nodig is (Ajzen, 

1991; zie ook Lübke et al., 2016).

Hierna passen we de Theory of Planned Behavior toe in de context van inclusief 

onderwijs:

Stel je meester Marnix eens voor, een leraar van klas 1 van het voortgezet onderwijs. Het daad-

werkelijke handelen van Marnix komt tot stand door enerzijds zijn gedragsintenties. Oftewel, 
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de mate waarin hij de intentie heeft om bijvoorbeeld zijn lessen aan te passen aan leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften. Anderzijds worden de gedragsintenties beïnvloed door 

een drietal factoren: 1) de overtuiging van Marnix tegenover inclusief onderwijs (attitudes), 2) 

de druk die Marnix voelt vanuit het team om het gedrag te laten zien (subjectieve norm), en 3) 

het vertrouwen dat Marnix heeft in zijn eigen vaardigheden (gedragscontrole).

Wanneer we kijken naar onderzoek waarin de Theory of Planned Behavior is toegepast, 

zien we in de literatuurstudie van Opoku et al. (2021) dat attitudes positief gerelateerd 

zijn aan gedragsintenties: hoe positiever leraren zijn in hun attitude, hoe positiever hun 

gedragsintenties. Dergelijke positieve relaties werden ook gevonden voor de ervaren 

ondersteuning en de gedragscontrole. De relatie tussen de ervaren ondersteuning en 

attitudes werd hiervoor ook al even genoemd in het kader van onderzoek van Smeets 

et al. (2019).

We maken nog een belangrijke kanttekening bij de toepassing van de Theory of 

Planned Behavior: een veelgedane aanname is dat daadwerkelijk gedrag in de klas 

een weerspiegeling is van gedragsintenties. Of dit zo is, is tot nu toe in onderzoek nog 

nauwelijks vastgesteld. Dit betekent dat de toepassing van de TPB wellicht slechts 

gedeeltelijk opgaat.

attitude

subjectieve 
normen

gedragscontrole

gedragsintentie gedrag

Figuur 1.1 Visuele weergave van de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)
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1.4 FACTOREN DIE ATTITUDES BEÏNVLOEDEN

Zoals we hiervoor al zagen, worden attitudes beïnvloed door veel verschillende factoren. 

We willen in het deel hierna enkele factoren nader toelichten en gaan hierbij in op factoren 

die beïnvloedbaar zijn. We realiseren ons dat we hiermee een groot aantal factoren buiten 

beschouwing laten. We kiezen hier echter voor omdat bijvoorbeeld persoonlijke factoren 

zoals geslacht en leeftijd weinig handvatten geven voor interventies of professionalise-

ring. We gaan in op de volgende factoren die veelvuldig onderwerp waren van onderzoek:
 › kennis en vaardigheden
 › ervaring opdoen
 › ondersteuning
 › zelfeffectiviteit

Kennis en vaardigheden

Onderzoek heeft herhaaldelijk laten zien dat leraren die geschoold zijn in het onderwijs 

aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, significant positievere attitudes 

hebben tegenover inclusief onderwijs dan leraren die hierin geen specifieke scholing 

hebben gehad (Avramidis & Kalyva, 2007). Als studenten van een lerarenopleiding stage 

lopen in het speciaal onderwijs, doen zij meer kennis op over onderwijs aan leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften dan bij stage in het regulier onderwijs (Coates et 

al., 2020). Dit impliceert dat het hebben van voldoende kennis en vaardigheden een 

belangrijke randvoorwaarde is om inclusief onderwijs te realiseren in de praktijk.

Ervaring opdoen

Een andere factor waar in onderzoek veel aandacht voor is geweest, is ervaring van 

leraren. Het blijkt dat leraren die ervaring hebben met inclusief onderwijs, meestal een 

positievere attitude hebben dan leraren zonder ervaring. Dit blijkt onder andere uit de 

overzichtsstudie van De Boer et al. (2012), waarin gekeken is naar de attitudes van 

leraren en factoren die hier invloed op hebben. Een recentere overzichtsstudie van 

Ruberg en Porsch (2017) laat een vergelijkbaar beeld zien: persoonlijke ervaring met 

personen met een beperking en ervaring met lesgeven aan leerlingen met beperkingen 

hangt positief samen met positievere attitudes tegenover inclusief onderwijs.
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ondersteuning

In de overzichtsstudie van Avramidis en Norwich (2002) werd geconcludeerd dat de 

beschikbaarheid van faciliteiten en van ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften een positieve invloed op de attitudes van de leraar 

heeft. Onder faciliteiten verstaan de auteurs ook tijd voor overleg in het team en tijd om 

nieuwe aanpakken uit te werken en uit te proberen. Chiner en Cardona (2013) kwamen 

tot vergelijkbare conclusies. Leraren die meer persoonlijke ondersteuning kregen en 

konden beschikken over meer materiaal hadden een positievere houding ten aanzien 

van inclusief onderwijs. Lesmateriaal dat kan worden ingezet om gedifferentieerd 

onderwijs te geven, is onmisbaar (Bešić et al., 2017).

Onderzoek bij leraren in het basisonderwijs in Nederland liet een significante 

samenhang zien tussen de mate waarin leraren het gevoel hebben leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften te kunnen bieden wat nodig is in welke mate leraren het 

gevoel hebben persoonlijke ondersteuning te ontvangen, door bijvoorbeeld de intern 

begeleider (Drenth et al., 2015; Smeets et al., 2013a; Smeets et al., 2013b; Smeets et 

al., 2015). Uit het onderzoek van Smeets et al. (2013a, 2013b; 2019) blijkt dat leraren 

in het basisonderwijs voor en na de invoering van passend onderwijs vooral behoefte 

aan ondersteuning hadden bij het omgaan met gedragsproblemen en hoogbegaafd-

heid, terwijl er ook relatief veel behoefte aan ondersteuning was bij problemen in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Ook de ondersteuning vanuit de schoolleiding is een belangrijke factor in de mate 

waarin leraren vinden dat zij ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften (Smeets et al., 2015). Dit betekent dat de schoolleiding 

positief staat tegenover het opnemen van leerlingen met extra ondersteuningsbe-

hoeften en dat zij een professionele cultuur op school, discussie in het team over het 

onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en het uitwisselen van 

ervaringen met collega’s bevordert. In ander onderzoek is gebleken dat een positieve 

attitude van de schoolleiding bijdraagt aan het formuleren van een visie op inclusief 

onderwijs (Yan & Sin, 2015) en de attitudes van onderwijzend personeel ten aanzien 

van inclusief onderwijs kan beïnvloeden (Urton et al., 2014). Het belang van de ervaren 

ondersteuning als beïnvloedende variabele op attitudes, is in lijn met de uitwerking van 

de TPB die hiervoor is gegeven. In hoofdstuk 3 gaan we nog verder in op de rol van 

de schoolleiding.
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Zelfeffectiviteit

De mate waarin leraren overtuigd zijn van hun eigen kunnen, wordt ook wel zelf-

effectiviteit genoemd. Eerder is dit bij het deel over de TPB al kort aangestipt. In de 

literatuur wordt zelfeffectiviteit, naast attitudes, als een belangrijke voorwaarde gezien 

voor inclusief onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat een hoge mate van zelfeffectiviteit bij 

leraren samenhangt met positievere attitudes tegenover het geven van onderwijs aan 

leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen (MacFarlane & Woolfson, 

2013) en met positievere attitudes tegenover inclusief onderwijs (Desombre et al., 2019; 

Lübke et al., 2016; Ruberg & Porsch, 2017). Uit onderzoek van Desombre et al. (2019) 

blijkt dat leraren in het speciaal onderwijs hoger scoren dan leraren in het regulier 

onderwijs op zelfeffectiviteit en (mede daardoor) ook positievere attitudes vertonen 

ten aanzien van inclusief onderwijs. Coates et al. (2020) stelden vast dat studenten 

van een lerarenopleiding die stage liepen in het speciaal onderwijs hoger scoorden op 

zelfeffectiviteit dan studenten die dat niet deden. In een overzichtsartikel constateren 

Zee en Koomen (2016) dat zelfeffectiviteit van de leraar in beperkte mate bijdraagt aan 

het voorspellen van leerprestaties van leerlingen en in sterkere mate aan de motivatie 

van leerlingen. Daarbij bleek dat de invloed van zelfeffectiviteit van de leraar in het 

voortgezet onderwijs kleiner is dan in het basisonderwijs. Het vertrouwen van leraren 

dat zij in staat zijn passend onderwijs te geven, gaat samen met positievere attitudes 

ten aanzien van passend onderwijs en het gevoel competent te zijn in het omgaan met 

(cognitieve) verschillen tussen leerlingen (Smeets et al., 2013a, 2013b). In dat opzicht 

kan de zelfeffectiviteit van leraren een belangrijk aanknopingspunt vormen voor inter-

venties en professionalisering.

Forlin (2001) geeft aan dat uit onderzoek naar bronnen van stress in inclusief onderwijs 

blijkt dat de belangrijkste oorzaak van stress voor leraren is dat zij de kwaliteit van het 

onderwijs voor alle leerlingen in hun klas willen garanderen. Zij vrezen hierbij dat extra 

aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ten koste van de andere 

leerlingen gaat.

Onderzoek in Nederland laat zien dat ongeveer driekwart van de leraren in het basis-

onderwijs en in het voortgezet onderwijs vindt dat door passend onderwijs leerlingen 

zonder extra ondersteuningsbehoeften minder aandacht krijgen (Smeets et al., 2019). 

Dit onderstreept het belang van een goede ondersteuning voor de leraar.
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Samenvattend kunnen de volgende factoren en activiteiten bijdragen aan het ontwik-

kelen van positieve attitudes ten aanzien van inclusief onderwijs:
 › kennis en vaardigheden vergroten over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;
 › positieve ervaring opdoen met het onderwijs aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften;
 › ondersteuning ontvangen in de vorm van faciliteiten en materialen, zoals lesmateriaal 

en tijd;
 › persoonlijke ondersteuning door schoolleiding, intern begeleider en het team;
 › een hogere mate van zelfeffectiviteit bij de leraar.

Deze elementen komen ook in hoofdstuk 2 terug, omdat deze ook bijdragen aan het 

ontwikkelen van de nodige lerarencompetenties om inclusief onderwijs te realiseren.

OPDRACHT

Kijk nog eens naar de factoren die hiervoor genoemd zijn.

1. Zijn er factoren die invloed hebben gehad op je eigen attitude? Zo ja, op welke 

manier?

2. Kun je vanuit deze factoren ook bedenken of, en hoe deze factoren jou zouden 

kunnen helpen in het ontwikkelen van een (meer) positieve attitude? Welke 

ondersteuningsbehoefte formuleer je hierover voor jezelf?

3. Wat kan hier in de ondersteuning aan bijdragen?

In dit hoofdstuk is onderstreept dat attitudes van leraren een belangrijk fundament 

vormen voor het realiseren van inclusief onderwijs. Het zijn echter niet alleen leraren 

van wie dit wordt gevraagd; een positieve attitude van ondersteuners zoals een 

zorgcoördinator en orthopedagoog of een externe hulpverlener is ook belangrijk. 

Hoe sta je als ondersteuner of hulpverlener tegenover inclusief onderwijs? En hoe 

beïnvloedt dit het werken met leerlingen en leraren? Op welke manier wil je via 

je ondersteuning aan leraren werken aan het positief beïnvloeden van attitudes? 

Bespreek je de ondersteuningsbehoefte van de leraar en probeer je hieraan (soms 

creatief) tegemoet te komen? We hopen dat dit hoofdstuk je inspiratie geeft om de 

besproken onderwerpen mee te nemen in de ondersteuning die geboden wordt.
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1.5 DE VIJF BELANGRIJKSTE LESSEN

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op attitudes van leraren, een belangrijke voor-

waarde om inclusief onderwijs te realiseren. De belangrijkste lessen die we leren uit 

dit hoofdstuk, zijn:
 › Positieve attitudes vormen het fundament om inclusief onderwijs te realiseren.
 › De subjectieve norm vanuit collega’s hangt samen met attitudes van leraren. Dit 

impliceert dat positieve attitudes ingebed moeten zijn in het gehele team.
 › Voldoende faciliteiten en materialen hebben in de school draagt bij aan positieve 

attitudes van leraren.
 › Professionalisering van leraren is belangrijk om te komen tot positieve attitudes. 

Hierin zou niet alleen aandacht moeten zijn voor kennis en vaardigheden, maar ook 

voor het opdoen van positieve ervaringen in de praktijk van het (speciaal) onderwijs.
 › Ondersteuning door collega’s en de schoolleiding is een belangrijk aspect en draagt 

bij aan positieve attitudes.
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