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lead schools to having 1) a core group of appropriately trained teachers better able to cope 
with SEN students and 2) not only an increase in the number of students with SEN attending 
regular schools but also offering a better quality of life to these students. A better quality of 
life refers to student outcomes in terms of their academic achievements and social 
participation. This would realise the goal of EFA not only in their placement in regular 
schools, but also in enabling them to have a meaningful presence there, which is the 
culmination of the vision of inclusion.  
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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

Achtergrond  

Het millenniumdoel (2000-2015) Education for All (EFA, onderwijs voor alle kinderen) heeft 
in ontwikkelingslanden veel losgemaakt. Het is in veel landen centraal beleid dat als 
speerpunt heeft dat alle kinderen naar school zouden moeten gaan. EFA is in 
ontwikkelingslanden enorm belangrijk omdat het doel, alle kinderen onderwijs bieden, daar 
cruciaal is,  meer dan in de westerse wereld. . De uitdaging van EFA in ontwikkelingslanden 
is om alle kinderen onderwijs te bieden, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, 
etniciteit, geslacht of speciale onderwijsbehoeften. Het EFA-doel is in veel westerse landen 
grotendeels bereikt; slechts een kleine groep kinderen gaat niet naar school of maakt de 
middelbare school niet af. In westerse landen ligt de nadruk dan ook meer op inclusief 
onderwijs. Inclusief onderwijs wil zeggen onderwijs voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften binnen het reguliere onderwijssysteem, door gebruik te maken van de 
scholen waar hun leeftijdgenoten ook naartoe gaan. De uitdaging van inclusief onderwijs in 
de westerse wereld is het tegengaan van segregatie en het bieden van toegang tot regulier 
onderwijs.  

In ontwikkelingslanden kan inclusief onderwijs echter worden gezien als een 
onderdeel van EFA. EFA heeft als doel om alle kinderen onderwijs te bieden, en inclusief 
onderwijs pleit voor regulier onderwijs, juist voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
Inclusief onderwijs legt zo de oprichting van speciale scholen aan banden en dient als 
oplossing voor problemen tijdens de uitvoering en voltooiing van EFA. Hoewel EFA zich aan 
de ene kant ook richt op leerlingen in ontwikkelingslanden met speciale onderwijsbehoeften, 
blijft deze groep leerlingen dus uitgesloten van het onderwijssysteem. Er zijn verschillende 
redenen te noemen waarom leerlingen met speciale onderwijsbehoeften geen regulier 
onderwijs volgen, bijvoorbeeld sociaal-culturele aannames, prioriteiten van de overheid en 
beschikbare middelen. Wat betreft de periode waarbinnen het EFA-doel zou moeten worden 
behaald, is het feit dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften nog steeds beperkt toegang 
hebben tot regulier onderwijs inderdaad een bron van zorg. Deze groep leerlingen heeft echter 
wel recht op toegang tot regulier onderwijs. Er zijn verschillende factoren aangedragen die 
van belang zouden zijn om onderwijs inclusief te maken. Die factoren zijn een passend 
juridisch kader, helder beleid en een heldere publieke opinie, de juiste infrastructuur en de 
juiste materialen voor scholen, de houding van leraren, de benodigde kennis en vaardigheden 
en de betrokkenheid van de ouders.  

Men is het erover eens dat leraren in het reguliere onderwijs een sleutelrol spelen in 
het inclusief maken van het onderwijs. Hun houding en vaardigheden op het gebied van 
inclusief onderwijs zijn belangrijk voor het realiseren van veranderingen in welke situatie dan 
ook, maar vooral voor het inclusief maken van onderwijs. Een groep leraren heeft echter 
aangegeven niet voldoende toegerust te zijn om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in 
hun klassen op te nemen. Er zijn verschillende aspecten aangedragen wat betreft de mate 
waarin leraren in staat zijn te voldoen aan de speciale onderwijsbehoeften van deze leerlingen, 

 

 
 

bijvoorbeeld hun houding ten opzichte van inclusief onderwijs, hun kennis over speciale 
onderwijsbehoeften en hun kennis over lesmethoden. Een positieve houding van leraren in het 
reguliere onderwijs ten opzichte van inclusief onderwijs en hun kennis over speciaal 
onderwijs en over lesmethoden zouden het opnemen van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften bevorderen. Als leraren op de hoogte zijn van speciale 
onderwijsbehoeften en weten hoe ze daarmee moeten omgaan, zullen ze bovendien beter in 
staat zijn om hun klas inclusief te maken.  

De drie aspecten (d.w.z., houding, kennis over beperkingen en kennis over 
lesmethoden) die bepalen in welke mate leraren zijn toegerust voor inclusief onderwijs 
kunnen worden beïnvloed door middel van een intern trainingsprogramma voor leraren. Tot 
nu toe zijn bestaande trainingsprogramma’s vooral beoordeeld op basis van hun effecten op 
de korte termijn, terwijl nauwelijks is onderzocht of die effecten ook op de lange termijn 
standhouden. Bovendien is de beoordeling van de langetermijneffecten meestal gericht op de 
inhoud van de trainingsprogramma’s, zoals de informatie die tijdens het programma wordt 
aangeboden. De bredere langetermijneffecten, zoals gedragsverandering bij de deelnemers die 
door anderen wordt waargenomen, worden nauwelijks onderzocht. 

Dit onderzoek richtte zich op de implementatie van inclusief onderwijs binnen de 
context van ontwikkelingslanden. Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van 
factoren die worden gezien als belangrijk voor het implementeren van inclusief onderwijs 
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in ontwikkelingslanden. Het voornaamste 
doel van het onderzoek was om leraren in het reguliere onderwijs voor te bereiden op 
inclusief onderwijs door invloed uit te oefenen op hun houding, hun kennis over beperkingen 
en hun kennis over lesmethoden. Om dit te bereiken, zijn in dit onderzoek de drie genoemde 
aspecten gemeten en aangepakt door middel van in-service trainingsprogramma en werd de 
effectiviteit van dit in-service trainingsprogramma op zowel de korte als lange termijn 
onderzocht. 

Samenvatting van de hoofdstukken  

Het doel van hoofdstuk 2 was het beschrijven van de factoren die worden gezien als 
belangrijk voor de implementatie van inclusief onderwijs in ontwikkelingslanden. Door 
middel van een systematische review is gekeken welke acties ondernomen zijn in 
ontwikkelingslanden en wat de effecten van deze acties zijn. De geselecteerde studies zijn 
ondergebracht in een aantal review belangrijke : externe factoren, scholenfactoren, leraren en 
ouders, en maakte gebruik van de Human Development Index voor het definiëren van 
ontwikkelingslanden. Uit het onderzoek (n = 15studies) bleek dat er verschillende acties waren 
ondernomen in ontwikkelingslanden. De meeste acties die onder externe factoren vielen, 
hadden te maken met het afstemmen van het onderwijsbeleid/de onderwijswetgeving op de 
internationale trends in inclusief onderwijs. Wat betreft de factor scholen bleek dat maar 
weinig individuele initiatieven in de lokale gemeenschappen rekening hadden gehouden met 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op het gebied van de factor leraren richtte de 
geselecteerde studie zich op de mate waarin leraren zijn toegerust voor inclusief onderwijs. 
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is om alle kinderen onderwijs te bieden, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, 
etniciteit, geslacht of speciale onderwijsbehoeften. Het EFA-doel is in veel westerse landen 
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onderwijs. Inclusief onderwijs wil zeggen onderwijs voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften binnen het reguliere onderwijssysteem, door gebruik te maken van de 
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wel recht op toegang tot regulier onderwijs. Er zijn verschillende factoren aangedragen die 
van belang zouden zijn om onderwijs inclusief te maken. Die factoren zijn een passend 
juridisch kader, helder beleid en een heldere publieke opinie, de juiste infrastructuur en de 
juiste materialen voor scholen, de houding van leraren, de benodigde kennis en vaardigheden 
en de betrokkenheid van de ouders.  

Men is het erover eens dat leraren in het reguliere onderwijs een sleutelrol spelen in 
het inclusief maken van het onderwijs. Hun houding en vaardigheden op het gebied van 
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bijvoorbeeld hun houding ten opzichte van inclusief onderwijs, hun kennis over speciale 
onderwijsbehoeften en hun kennis over lesmethoden. Een positieve houding van leraren in het 
reguliere onderwijs ten opzichte van inclusief onderwijs en hun kennis over speciaal 
onderwijs en over lesmethoden zouden het opnemen van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften bevorderen. Als leraren op de hoogte zijn van speciale 
onderwijsbehoeften en weten hoe ze daarmee moeten omgaan, zullen ze bovendien beter in 
staat zijn om hun klas inclusief te maken.  

De drie aspecten (d.w.z., houding, kennis over beperkingen en kennis over 
lesmethoden) die bepalen in welke mate leraren zijn toegerust voor inclusief onderwijs 
kunnen worden beïnvloed door middel van een intern trainingsprogramma voor leraren. Tot 
nu toe zijn bestaande trainingsprogramma’s vooral beoordeeld op basis van hun effecten op 
de korte termijn, terwijl nauwelijks is onderzocht of die effecten ook op de lange termijn 
standhouden. Bovendien is de beoordeling van de langetermijneffecten meestal gericht op de 
inhoud van de trainingsprogramma’s, zoals de informatie die tijdens het programma wordt 
aangeboden. De bredere langetermijneffecten, zoals gedragsverandering bij de deelnemers die 
door anderen wordt waargenomen, worden nauwelijks onderzocht. 

Dit onderzoek richtte zich op de implementatie van inclusief onderwijs binnen de 
context van ontwikkelingslanden. Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van 
factoren die worden gezien als belangrijk voor het implementeren van inclusief onderwijs 
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in ontwikkelingslanden. Het voornaamste 
doel van het onderzoek was om leraren in het reguliere onderwijs voor te bereiden op 
inclusief onderwijs door invloed uit te oefenen op hun houding, hun kennis over beperkingen 
en hun kennis over lesmethoden. Om dit te bereiken, zijn in dit onderzoek de drie genoemde 
aspecten gemeten en aangepakt door middel van in-service trainingsprogramma en werd de 
effectiviteit van dit in-service trainingsprogramma op zowel de korte als lange termijn 
onderzocht. 

Samenvatting van de hoofdstukken  

Het doel van hoofdstuk 2 was het beschrijven van de factoren die worden gezien als 
belangrijk voor de implementatie van inclusief onderwijs in ontwikkelingslanden. Door 
middel van een systematische review is gekeken welke acties ondernomen zijn in 
ontwikkelingslanden en wat de effecten van deze acties zijn. De geselecteerde studies zijn 
ondergebracht in een aantal review belangrijke : externe factoren, scholenfactoren, leraren en 
ouders, en maakte gebruik van de Human Development Index voor het definiëren van 
ontwikkelingslanden. Uit het onderzoek (n = 15studies) bleek dat er verschillende acties waren 
ondernomen in ontwikkelingslanden. De meeste acties die onder externe factoren vielen, 
hadden te maken met het afstemmen van het onderwijsbeleid/de onderwijswetgeving op de 
internationale trends in inclusief onderwijs. Wat betreft de factor scholen bleek dat maar 
weinig individuele initiatieven in de lokale gemeenschappen rekening hadden gehouden met 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op het gebied van de factor leraren richtte de 
geselecteerde studie zich op de mate waarin leraren zijn toegerust voor inclusief onderwijs. 
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De factor ouders werden volledig buiten beschouwing gelaten. Wat betreft de effectiviteit van 
de geselecteerde studies bleek dat deze niet tot nauwelijks onderzocht en gerapporteerd zijn.  

Op basis van de analyses kunnen twee belangrijke resultaten worden geformuleerd. Het eerste 
resultaat is dat er weliswaar wetgeving voor inclusief onderwijs aanwezig was, maar dat de 
implementatie daarvan, in de vorm van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die 
gebruikmaken van reguliere scholen, nog niet zichtbaar was. Dit resultaat heeft significante 
gevolgen voor ontwikkelingslanden. Het onderzoek concludeerde dat de ideeën van westerse 
landen over de implementatie van inclusief onderwijs niet een op een kunnen worden 
gekopieerd, maar moeten worden vertaald naar de situatie in ontwikkelingslanden. Zo zou een 
‘bottom-up’-benadering voor ontwikkelingslanden zinvoller zijn. Het tweede resultaat is dat 
de mate waarin leraren in staat zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in hun klassen 
op te nemen, sterk bepaald wordt door hun training. Uit twee projecten bleek het trainen van 
leraren te leiden tot een toename van het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op 
reguliere scholen. Dit was ook het onderwerp van vijf onderzoeken die in de review werden 
genoemd, waarin de resultaten van trainingsprogramma’s voor leraren niet waren gemeten. 
Dit is een belangrijk resultaat waarop direct zou moeten worden ingespeeld om de 
implementatie van inclusief onderwijs in ontwikkelingslanden te bevorderen.  

Naar aanleiding van de resultaten van de systematische review was de volgende stap 
gericht op de mate waarin leraren zijn voorbereid. Hoofdstuk 3 had twee doelen: het meten en 
beschrijven van de houding van leraren in het reguliere onderwijs ten opzichte van inclusief 
onderwijs, hun kennis over beperkingen en hun kennis over lesmethoden. Om het eerste doel 
te bereiken, zochten we naar relevante en betrouwbare meetinstrumenten. We vonden een 
instrument voor het meten van houding op basis van de driecomponententheorie van 
houdingen (cognitieve, affectieve en gedragscomponenten). We ontwikkelden een instrument 
voor het meten van kennis over beperkingen (attention deficit hyperactive disorder (ADHD), 
dyslexie, verstandelijke beperkingen (VB) en autistismespectrumstoornis (ASS)). Voor het 
meten van kennis over lesmethoden pasten we een bestaand instrument aan. Nadat de 
instrumenten naar het Hindi waren vertaald, werden ze in een pilotonderzoek bij een groep 
leraren afgenomen (N = 115). Uit de resultaten van het pilotonderzoek bleek dat het 
instrument voor het meten van houding en kennis over lesmethoden voldoende betrouwbaar 
was, maar dat de betrouwbaarheidscoëfficiënten voor het instrument voor het meten van 
kennis over de vier verschillende type beperkingen laag waren. De deelnemende leraren 
bleken het moeilijk te vinden om te reageren op stellingen over de vier type beperkingen, 
omdat ze de gebruikte termen nog nooit hadden gehoord. Daarom werd besloten om de 
bestaande kennis van de leraren te meten met behulp van vignetten met een beschrijving van 
de vier type beperkingen. Na een zorgvuldige evaluatie van de item-totaal correlatie en nadat 
ongeschikte items waren verwijderd, bleek de betrouwbaarheidscoëfficiënt voldoende.  

Om het tweede doel van het onderzoek te realiserenis de verzamelde data over de 
houding en kennis van de leraren geanalyseerd en beschreven. Het bleek dat de houding van 
leraren ten opzichte van inclusief onderwijs neutraal was. Ze bleken wel enige kennis over 
ADHD en VB, maar heel weinig kennis over dyslexie en ASS te hebben. De deelnemende 

 

 
 

leraren bleken ook weinig kennis te hebben over lesmethoden. De resultaten lieten zien dat er 
behoefte is aan het voorbereiden van leraren op inclusief onderwijs.  

De volgende stap was het ontwikkelen van een kort in-servicetrainingsprogramma. 
Het proces van het ontwikkelen van dit trainingsprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
Er werd een trainingsprogramma ontworpen voor vier achtereenvolgende weekdagen. Het 
programma duurde in totaal dertig uur, opgedeeld in sessies van 2,5 uur. Het was gericht op 
het geven van informatie over recente wetgeving (zoals de Right to Education Act) en beleid 
dat inclusie bevordert. Deze informatie werd aangeboden om een verandering teweeg te 
brengen in de houding van leraren. Om de kennis over de vier type beperkingen (ADHD, VB, 
dyslexie en ASS) te vergroten, werd informatie gegeven over de bijbehorende kenmerken en 
de mogelijke uitingsvormen in de klas. Wat betreft de kennis over lesmethoden werden 
verschillende methoden uitgelegd en werd er ingegaan op het gebruik van de methoden 
(bijvoorbeeld metacognitie, mnemoniek, scaffolding). Voorafgaand aan de training werd de 
inhoud ervan gevalideerd door een panel van deskundigen. Aanbevelingen van dit panel 
werden verwerkt in het definitieve trainingsprogramma. 

De evaluatie van het in-servicetrainingsprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 5. 
Door middel van een pre-posttest met een controlegroep werden de effecten van de training 
door middel van een variatieanalyse (ANCOVA) geëvalueerd. De controlegroep bestond uit 
49 leraren en de onderzoeksgroep uit 40 leraren. De vragenlijst die eerder was gebruikt om de 
houding ten aanzien van en kennis over beperkingen en lesmethoden te meten, was voldoende 
betrouwbaar (zie hoofdstuk 3) en werd vóór en na het trainingsprogramma aan beide groepen 
voorgelegd. De drie uitkomstmaten waren houding, kennis over beperkingen en kennis over 
lesmethoden. De ANCOVA’s lieten een statistisch significante verbetering zien wat betreft 
houding, kennis over beperkingen en kennis over lesmethoden onder de leraren die het 
trainingsprogramma hadden gevolgd (de onderzoeksgroep). Leraren die het 
trainingsprogramma hadden gevolgd, bleken significant meer kennis te hebben verkregen 
over dyslexie en ASS, maar niet over ADHD en VB. Het trainingsprogramma werd daarnaast 
door de deelnemers geëvalueerd met behulp van een vragenlijst (bijvoorbeeld over het nut van 
de inhoud, de relevantie van de onderwerpen en de duur van het programma). De 
deelnemende leraren vonden het trainingsprogramma geschikt voor wat betreft duur, inhoud, 
methode en verstrekte informatie.  

De langetermijneffecten van het trainingsprogramma per uitkomstmaat (d.w.z. 
houding, kennis over beperkingen en kennis over lesmethoden) worden beschreven in 
hoofdstuk 6. Het eerste doel van het onderzoek was na te gaan wat de  langetermijneffecten 
waren van de training over een periode van een jaar.. Het tweede doel van het onderzoek was 
om de bredere effecten van het trainingsprogramma vast te leggen zoals die zijn 
waargenomen door de schoolhoofden. Er werd een opfriscursus georganiseerd als aanvulling 
op het oorspronkelijke trainingsprogramma. De deelnemers van de oorspronkelijke 
onderzoeksgroep die niet konden deelnemen aan de opfriscursus vormden de controlegroep (n 
= 19) en de deelnemers aan de opfriscursus vormden de onderzoeksgroep (n = 18). De 
vragenlijst die in het oorspronkelijke onderzoek was gebruikt (zie hoofdstuk 5) werd na de 
opfriscursus opnieuw gebruikt om de langetermijneffecten te bepalen. De resultaten van de 
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De factor ouders werden volledig buiten beschouwing gelaten. Wat betreft de effectiviteit van 
de geselecteerde studies bleek dat deze niet tot nauwelijks onderzocht en gerapporteerd zijn.  

Op basis van de analyses kunnen twee belangrijke resultaten worden geformuleerd. Het eerste 
resultaat is dat er weliswaar wetgeving voor inclusief onderwijs aanwezig was, maar dat de 
implementatie daarvan, in de vorm van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die 
gebruikmaken van reguliere scholen, nog niet zichtbaar was. Dit resultaat heeft significante 
gevolgen voor ontwikkelingslanden. Het onderzoek concludeerde dat de ideeën van westerse 
landen over de implementatie van inclusief onderwijs niet een op een kunnen worden 
gekopieerd, maar moeten worden vertaald naar de situatie in ontwikkelingslanden. Zo zou een 
‘bottom-up’-benadering voor ontwikkelingslanden zinvoller zijn. Het tweede resultaat is dat 
de mate waarin leraren in staat zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in hun klassen 
op te nemen, sterk bepaald wordt door hun training. Uit twee projecten bleek het trainen van 
leraren te leiden tot een toename van het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op 
reguliere scholen. Dit was ook het onderwerp van vijf onderzoeken die in de review werden 
genoemd, waarin de resultaten van trainingsprogramma’s voor leraren niet waren gemeten. 
Dit is een belangrijk resultaat waarop direct zou moeten worden ingespeeld om de 
implementatie van inclusief onderwijs in ontwikkelingslanden te bevorderen.  

Naar aanleiding van de resultaten van de systematische review was de volgende stap 
gericht op de mate waarin leraren zijn voorbereid. Hoofdstuk 3 had twee doelen: het meten en 
beschrijven van de houding van leraren in het reguliere onderwijs ten opzichte van inclusief 
onderwijs, hun kennis over beperkingen en hun kennis over lesmethoden. Om het eerste doel 
te bereiken, zochten we naar relevante en betrouwbare meetinstrumenten. We vonden een 
instrument voor het meten van houding op basis van de driecomponententheorie van 
houdingen (cognitieve, affectieve en gedragscomponenten). We ontwikkelden een instrument 
voor het meten van kennis over beperkingen (attention deficit hyperactive disorder (ADHD), 
dyslexie, verstandelijke beperkingen (VB) en autistismespectrumstoornis (ASS)). Voor het 
meten van kennis over lesmethoden pasten we een bestaand instrument aan. Nadat de 
instrumenten naar het Hindi waren vertaald, werden ze in een pilotonderzoek bij een groep 
leraren afgenomen (N = 115). Uit de resultaten van het pilotonderzoek bleek dat het 
instrument voor het meten van houding en kennis over lesmethoden voldoende betrouwbaar 
was, maar dat de betrouwbaarheidscoëfficiënten voor het instrument voor het meten van 
kennis over de vier verschillende type beperkingen laag waren. De deelnemende leraren 
bleken het moeilijk te vinden om te reageren op stellingen over de vier type beperkingen, 
omdat ze de gebruikte termen nog nooit hadden gehoord. Daarom werd besloten om de 
bestaande kennis van de leraren te meten met behulp van vignetten met een beschrijving van 
de vier type beperkingen. Na een zorgvuldige evaluatie van de item-totaal correlatie en nadat 
ongeschikte items waren verwijderd, bleek de betrouwbaarheidscoëfficiënt voldoende.  

Om het tweede doel van het onderzoek te realiserenis de verzamelde data over de 
houding en kennis van de leraren geanalyseerd en beschreven. Het bleek dat de houding van 
leraren ten opzichte van inclusief onderwijs neutraal was. Ze bleken wel enige kennis over 
ADHD en VB, maar heel weinig kennis over dyslexie en ASS te hebben. De deelnemende 

 

 
 

leraren bleken ook weinig kennis te hebben over lesmethoden. De resultaten lieten zien dat er 
behoefte is aan het voorbereiden van leraren op inclusief onderwijs.  

De volgende stap was het ontwikkelen van een kort in-servicetrainingsprogramma. 
Het proces van het ontwikkelen van dit trainingsprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
Er werd een trainingsprogramma ontworpen voor vier achtereenvolgende weekdagen. Het 
programma duurde in totaal dertig uur, opgedeeld in sessies van 2,5 uur. Het was gericht op 
het geven van informatie over recente wetgeving (zoals de Right to Education Act) en beleid 
dat inclusie bevordert. Deze informatie werd aangeboden om een verandering teweeg te 
brengen in de houding van leraren. Om de kennis over de vier type beperkingen (ADHD, VB, 
dyslexie en ASS) te vergroten, werd informatie gegeven over de bijbehorende kenmerken en 
de mogelijke uitingsvormen in de klas. Wat betreft de kennis over lesmethoden werden 
verschillende methoden uitgelegd en werd er ingegaan op het gebruik van de methoden 
(bijvoorbeeld metacognitie, mnemoniek, scaffolding). Voorafgaand aan de training werd de 
inhoud ervan gevalideerd door een panel van deskundigen. Aanbevelingen van dit panel 
werden verwerkt in het definitieve trainingsprogramma. 

De evaluatie van het in-servicetrainingsprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 5. 
Door middel van een pre-posttest met een controlegroep werden de effecten van de training 
door middel van een variatieanalyse (ANCOVA) geëvalueerd. De controlegroep bestond uit 
49 leraren en de onderzoeksgroep uit 40 leraren. De vragenlijst die eerder was gebruikt om de 
houding ten aanzien van en kennis over beperkingen en lesmethoden te meten, was voldoende 
betrouwbaar (zie hoofdstuk 3) en werd vóór en na het trainingsprogramma aan beide groepen 
voorgelegd. De drie uitkomstmaten waren houding, kennis over beperkingen en kennis over 
lesmethoden. De ANCOVA’s lieten een statistisch significante verbetering zien wat betreft 
houding, kennis over beperkingen en kennis over lesmethoden onder de leraren die het 
trainingsprogramma hadden gevolgd (de onderzoeksgroep). Leraren die het 
trainingsprogramma hadden gevolgd, bleken significant meer kennis te hebben verkregen 
over dyslexie en ASS, maar niet over ADHD en VB. Het trainingsprogramma werd daarnaast 
door de deelnemers geëvalueerd met behulp van een vragenlijst (bijvoorbeeld over het nut van 
de inhoud, de relevantie van de onderwerpen en de duur van het programma). De 
deelnemende leraren vonden het trainingsprogramma geschikt voor wat betreft duur, inhoud, 
methode en verstrekte informatie.  

De langetermijneffecten van het trainingsprogramma per uitkomstmaat (d.w.z. 
houding, kennis over beperkingen en kennis over lesmethoden) worden beschreven in 
hoofdstuk 6. Het eerste doel van het onderzoek was na te gaan wat de  langetermijneffecten 
waren van de training over een periode van een jaar.. Het tweede doel van het onderzoek was 
om de bredere effecten van het trainingsprogramma vast te leggen zoals die zijn 
waargenomen door de schoolhoofden. Er werd een opfriscursus georganiseerd als aanvulling 
op het oorspronkelijke trainingsprogramma. De deelnemers van de oorspronkelijke 
onderzoeksgroep die niet konden deelnemen aan de opfriscursus vormden de controlegroep (n 
= 19) en de deelnemers aan de opfriscursus vormden de onderzoeksgroep (n = 18). De 
vragenlijst die in het oorspronkelijke onderzoek was gebruikt (zie hoofdstuk 5) werd na de 
opfriscursus opnieuw gebruikt om de langetermijneffecten te bepalen. De resultaten van de 
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opfriscursus werden gemeten door ANOVA met herhaalde metingen uit te voeren. De 
deelnemende leraren die de opfriscursus hadden bijgewoond, bleken een significant 
positievere houding en meer kennis over beperkingen te hebben. Er werd geen toename 
gemeten van de kennis over lesmethoden onder de deelnemende leraren aan de opfriscursus.  

Er werden semigestructureerde interviews gehouden met schoolhoofden (n=4) om het 
tweede doel van het onderzoek te realiseren. De schoolhoofden gaven aan dat de leraren die 
de opfriscursus hadden bijgewoond duidelijk ander gedrag vertoonden in hun dagelijkse 
praktijk. Deze gedragsveranderingen werden ervaren als bewustzijn van en gevoeligheid voor 
de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen in de klas. De kennistoename bleek toen de 
leraren, nadat ze het oorspronkelijke trainingsprogramma hadden gevolgd, workshops gaven 
over het delen van kennis, hun collega’s hielpen door werkbladen en instructies op te stellen 
en veranderingen aanbrachten in de klassenregels. 

Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie waarbij speciale nadruk is gelegd op het 
realiseren van het EFA-doel in ontwikkelingslanden. Het voorbereiden van leraren d.m.v. een 
trainingsprogramma kan worden beschouwd als een belangrijk hulpmiddel in de meeste 
ontwikkelingslanden. Wat betreft de implementatie van inclusief onderwijs in het dagelijks 
leven bleek uit het onderzoek dat de aandacht in eerste instantie vooral moet uitgaan naar de 
leraar. Voor dat doel biedt dit onderzoek een routekaart. De routekaart stelt dat een in-service 
trainingsprogramma voor leraren een alternatief vormt voor de initiële training van de leraren. 
Het in-service trainingsprogramma heeft als direct resultaat dat het aansluit op de behoeften 
van de leraren, zodat ze kunnen omgaan met de diversiteit die ze dagelijks in hun klas 
ervaren. Op de lange termijn kan het ertoe leiden dat scholen 1) een kerngroep van leraren 
hebben en 2) niet alleen het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toeneemt, maar 
zij ook goede kwaliteit van onderwijs ontvangen. Een betere kwaliteit wil zeggen betere 
leerresultaten en betere sociale participatie van de leerlingen. Daarmee zou het EFA-doel 
worden gerealiseerd, namelijk plaatsing van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op 
reguliere scholen, maar ook het bieden van de mogelijkheid daar zinvol aanwezig te zijn, en 
dat is het ultieme doel van inclusie. 
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