
Betere schoolgebouwen voor passend onderwijs 

In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Doel van deze wet is het om leerlingen met 

een beperking meer te laten participeren in het reguliere onderwijs. Dat houdt in dat meer kinderen die 

voorheen speciaal onderwijs volgden op een reguliere school terecht zouden moeten komen en dat 

het aantal kinderen dat geheel thuis blijft zou moeten verminderen. 

 

De invoering van deze wet was de aanleiding om in de periode van 2009-2012 een onderzoek te 

verrichten naar passende huisvesting voor Passend Onderwijs in het primair onderwijs. Dit onderzoek 

maakt inzichtelijk wat de onderlinge relaties zijn tussen gebouw, onderwijs en leerprestaties en 

welbevinden van leerlingen met en zonder beperkingen in het primair onderwijs en wat de invloed is 

van de fysieke leeromgeving. 

 

De wet Passend Onderwijs zal desalniettemin, net als in het primair onderwijs, ook in het VO en MBO 

leiden tot meer kinderen met een beperking in reguliere scholen. Echter: de resultaten van het 

onderzoek in het primair onderwijs zijn niet één op één in het VO en MBO toepasbaar. Een nieuw 

onderzoek naar de passende huisvesting voor kinderen met een beperking is daarom in het licht van 

de komende ontwikkelingen en verplichtingen die we als Nederland zijn aangegaan hoogst 

noodzakelijk. 

 

Onderzoeksdoel 

Doel van het onderzoek is het uitwerken van een advies voor de huisvesting in het VO en MBO, zowel 

voor nieuwbouw als voor verbouwprojecten, om te komen tot scholen waarin leerlingen met en zonder 

zorgvraag of beperkingen gezamenlijk goed kunnen leren. 

 

Onderzoeksopzet 

Voor een analyse van de situatie wordt door de onderzoekers een bezoek aan een tiental scholen 

gebracht. Tijdens dit bezoek (dat circa twee uur in beslag zal nemen) zullen vragen worden gesteld 

over het beleid m.b.t. Passend Onderwijs en de dagelijkse invulling daarvan in relatie tot het gebouw;  

‘Wat werkt goed en waar loopt men tegen aan’. Focus van het onderzoek richt zich daarbij op de 

invloed van de ruimtelijke omgeving op het onderwijs en op het functioneren en welbevinden van de 

leerlingen.  

 

Ontwerpopdracht 

In het kader van het onderzoek gaan architectuurstudenten op basis van verkregen adviezen uit de 

analysefase aan de slag met een ontwerpopdracht. Dat geeft de onderzoekers de gelegenheid om de 

werkbaarheid en helderheid van deze adviezen te toetsen. Deelnemende scholen kunnen de 

ontwerpresultaten van de studenten gebruiken om na te gaan in hoeverre hun onderwijsvisie zich laat 

vertalen naar een specifiek huisvestingsconcept.  

 

Uitvoering 

Het onderzoek dat dit najaar zal starten wordt uitgevoerd door fm-architecten in samenwerking met de 

architectuuropleidingen van ArtEZ Hogeschool Arnhem en HS OWL in Detmold, Duitsland. Het project 

wordt begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de VO Raad, de MBO Raad, 

Stichting Balans, Ieder(in) en Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK.  

 

Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Marco van Zandwijk. 

https://www.ruimte-ok.nl/medewerkers/marco-van-zandwijk

