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Aanpak

Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in 
het speciaal onderwijs in 2017 weer gestegen. 
Vier besturen voor Speciaal Onderwijs 
in de regio van de HAN Pabo voelen zich 
medeverantwoordelijk voor het opleiden 
van studenten en de professionalisering van 
(startende) leraren die binnen het primair en 
speciaal onderwijs werkzaam zijn. De bereidheid 
tot deze samenwerking wordt ingebed binnen het 
concept Samen Opleiden en Professionaliseren.

•  Zo worden er samenwerkingsactiviteiten 
ontwikkeld binnen het major, minor en 
masterprogramma. 

•  Daarnaast spannen besturen voor 
Speciaal Onderwijs zich in om specifieke 
opleidingscontexten aan te wijzen waarin 
voldoende geprofessionaliseerd personeel 
is om studenten vanuit een gezamenlijk 
beroepsbeeld op te leiden. 

•  Studenten, studieloopbaanbegeleiders en 
schoolopleiders binnen het PO worden 
geïnformeerd over het opleidingspotentieel 
binnen deze besturen en kunnen die benutten 
om studenten beter toe te rusten voor passend 
onderwijs. 

Uiteraard zit daar ook een eigen belang bij van het 
Speciaal Onderwijs. Op deze wijze kunnen ook zij 
toekomstige leraren blijven inspireren voor een 
carrière binnen het speciaal onderwijs. 

Voorwaarden voor succes

•  Zicht krijgen op elkaars belangen en betekenis 
geven aan wat bij Samen Opleiden wel en niet 
samen kan rondom het startbekwaam worden 
in het Speciaal Onderwijs. 

•  Een gezamenlijke visie op Samen opleiden 
binnen het hbo, po en (v)so middels een 
gezamenlijk beroepsbeeld. 

•  Een gezamenlijke visie op de wijze waarop 
je met elkaar tot een reflectieve dialoog 
komt en de waarde van Samen Opleiden met 
het Speciaal Onderwijs kunt evalueren en 
planmatig aan kwaliteitsontwikkeling van het 
partnerschap kunt werken. 

•  Bereidheid om eigen middelen en professionals 
in te zetten om tot kennisdeling en 
kennisontwikkeling te komen. 

•  Een curriculum waarin meer keuze-
mogelijkheden zijn voor studenten om 
zich vanaf het eerste studiejaar te kunnen 
ontwikkelen vanuit de bekwaamheidseisen en 
de eigen talenten. 

Discussievragen

•  Kan een student startbekwaam worden in het 
speciaal onderwijs als er geen leerroute 6 is?

•  Kan een student startbekwaam worden binnen 
een onderwijssetting die met kleine groepen 
werkt?

•  Kan iedere startbekwame leraar basisbekwaam 
worden in het speciaal onderwijs? 

•  Wat betekent dit voor de rol van het Speciaal 
Onderwijs binnen regio’s op het vlak van 
kennisdeling? 

•  Wat betekent dit voor het waarderingssysteem 
en taakbeleid voor professionals binnen het 
primair en speciaal onderwijs? 
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