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Hoe staan leerkrachten tegenover inclusief onderwijs? 

 
 
Wat vertelt de literatuur ons? 
Internationale studies tonen aan dat de attitude van leerkrachten ten aanzien van inclusie een belangrijke 
rol speelt in het verwezenlijken van het inclusief onderwijs. Een attitude is de houding die je hebt ten 
opzichte van een persoon, plaats of onderwerp. Die houding is gevormd door kennis of ervaring. De 
attitude bestaat uit drie componenten: een cognitieve (hoe je over iets denkt), affectieve (hoe je iets 
aanvoelt) en gedragsmatige (wat je doet) component. Een attitude kan positief, negatief of neutraal zijn 
en bepaalt mee hoe je je effectief zal gedragen.  
 
Eerder onderzoek toont aan dat de attitude van leerkrachten ten aanzien van het inclusief onderwijs 
bepalend is voor hun houding tegenover de klasgroep. De attitude beïnvloedt zo het succes, of net het 
falen van leerlingen mét maar ook van leerlingen zonder beperking. Studies waarbij men de invloed van 
het geslacht, de leeftijd en de jaren ervaring van leerkrachten op de attitude tracht te onderzoeken 
spreken elkaar echter tegen.  
 
Doelstelling van het huidige onderzoek 
Het huidige onderzoek1 bracht de expliciete attitude van Vlaamse leerkrachten ten aanzien van inclusief 
onderwijs in kaart: wat denken, voelen en doen leerkrachten ten aanzien van inclusie? Daarnaast werd 
nagegaan welke factoren  deze attitude mogelijk kunnen beïnvloeden.  
 
Onderzoeksopzet 
In totaal namen 69 leerkrachten deel aan het onderzoek, waarvan 10 mannen en 59 vrouwen. 40 
leerkrachten werkten in het basisonderwijs, 29 in het secundair onderwijs. 31 leerkrachten volgden een 
basisopleiding (bachelor of master lerarenopleiding) en 38 leerkrachten volg(d)en een vervolgopleiding, 
namelijk de BanaBa Zorgverbreding en remediërend leren of de BanaBa Buitengewoon onderwijs.  
Door middel van een digitale vragenlijst werd de expliciete attitude van leerkrachten ten aanzien van 
inclusie nagegaan.  
 
Resultaten 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het geslacht, de leeftijd en het lesgeven in het basisonderwijs of 
secundair onderwijs geen significante invloed hebben op de attitude. Leerkrachten die een BanaBa 
Zorgverbreding en remediërend leren of Buitengewoon onderwijs volg(d) en, bleken een duidelijk 
positievere attitude te hebben dan leerkrachten die enkel een basisopleiding volgden, en dit op alle 
componenten (cognitie, affectief en gedrag).  
 
Ongeacht de vooropleiding vindt de meerderheid van de leerkrachten het haalbaar om kinderen met een 
leerstoornis, ASS of een motorische beperking te integreren in hun klas. Minder dan de helft van de 
leerkrachten vindt dit echter haalbaar voor kinderen met emotionele stoornissen of gedragsstoornissen of 
met een auditieve beperking. Leerlingen met een verstandelijke of visuele beperking mee opnemen in een 
inclusieve klas wordt door de meerderheid van de leerkrachten onhaalbaar bevonden. Leerkrachten met 
een bijkomende BanaBa opleiding zien dit significant méér haalbaar voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking dan leerkrachten die enkel een basisopleiding volgden.  
 

                                           

 

 

 
1 Finders-Binje, A.  (2015). Inclusie, wat denk je, voel je, doe je? Een onderzoek naar de attitudevan de leerkrachten 
ten aanzien van het inclusief onderwijs. Niet gepubliceerde bachelorproef, Thomas More, Antwerpen, o.l.v. A. Aerts. 
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De studie trachtte eveneens de noden van leerkrachten in kaart te brengen om inclusie voor hen meer 
haalbaar te maken. 64% van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat ze extra achtergrondkennis wensen 
met betrekking tot specifieke onderwijsbehoeften. 80% van de leerkrachten geeft aan dat extra middelen 
voor scholen nodig zijn. 83% van de leerkrachten duidt op de nood aan een coach om hen te ondersteunen 
bij moeilijkheden die zij zelf ervaren in de klas.  
 
En nu? 
De resultaten van dit verkennend onderzoek bieden heel wat interessante handvatten voor 
lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB’s, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders . 
Zo kunnen initiële lerarenopleidingen nagaan hoe zij kunnen bijdragen aan een positievere attitude van de 
leerkrachten ten aanzien van inclusie. Het nieuwe ‘profiel van de inclusieve leraren’ waarin de attitude 
een duidelijke plaats krijgt, is alvast een eerste aanzet. Ook de noden van de leerkrachten werden 
duidelijk omschreven. Het feit dat meer dan 80% van de leerkrachten aangeeft nood te hebben aan een 
coach om hen te ondersteunen zet ons alvast aan het denken naar mogelijke oplossingen. Leerkrachten 
zijn immers de spilfiguren van ons onderwijs. Hun attitude ten aanzien van inclusie zal mee de 
verwezenlijking van het M-decreet bepalen. De resultaten geven een duidelijk signaal dat naast het in 
kaart brengen van de onderwijsnoden van leerlingen, de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten even 
belangrijk zijn.  
 
Meer weten?  
Wil je meer weten over dit onderzoek en de mogelijke implicaties ervan voor het onderwijsveld? Neem 
contact op met Annelies Aerts via annelies.aerts@thomasmore.be of telefonisch op 03 241 08 09. 
 
 
  

https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-Teachers-NL.pdf
mailto:annelies.aerts@thomasmore.be
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