
Het lectoraat ‘Inclusive Education’ verkent de gesitueerde 
(geografische, fysieke, institutionele, sociale, culturele, etc.) 
grenzen, transgressies en ander on/mogelijkheden waarrond in- 
en uitsluitingsmechanismen zich manifesteren en worden ervaren 
binnen de context van onderwijs. 

Onderwijs verwijst hier zowel naar individuele scholen als naar hele ecosystemen van 
georganiseerd onderwijs, zowel in Nederland als wereldwijd. Het omvat ook (formele en 
informele) processen van lesgeven en leren (en ontleren) binnen, buiten en tussen het 
georganiseerde onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de geschiedenis, de 
perspectieven en toekomstige aspiraties van alle lerenden en leraren. Door uit te gaan van 
de geleefde ervaringen en leefwerelden van lerenden en leraren, gaat inclusief onderwijs 
de uitdaging aan om niet alleen te onderzoeken wie (waarom, wanneer, waar en hoe) 
grenzen (zoals die zich bv. manifesteren door institutioneel racisme, seksisme, klassisme 
en validisme) ervaart, betwist en overschrijdt, maar ook om te kijken waar mogelijkheden 
voor non-conformiteit ontstaan. Hiermee richt deze onderzoeksgroep zich vooral op twee 
van de drie onderzoeksdomeinen van het Centre of Expertise Global and Inclusive 
Learning, namelijk ‘Transformative Teaching & Learning’ en ‘Participation & Inclusion’. 
In het bijzonder is het kritische onderzoek van dit lectoraat gericht op het openen van 
nieuwe wegen voor ‘anti-oppresive pedagogies’ om bij te dragen aan transformatief 
onderwijs dat de voortdurende en vernietigende uitbuiting van alle vormen en uitingen 
van leven probeert tegen te gaan.

Het onderzoek van het lectoraat ‘Inclusive Education’ vertrekt in ontologisch en 
epistemologisch opzicht met name vanuit de de geleefde ervaringen en leefwerelden 
van tot minderheid-gemaakte lerenden en leraren om grenzen, transgressies en andere 
on/mogelijkheden binnen de context van onderwijs te verkennen, te begrijpen en 
zichtbaar te maken. 
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Zo ging het in de Community-led Research and Action (CLRA) 
met ongedocumen teerde migranten in Den Haag over de 
grenzen die deze migranten ervaren in toegang tot (betekenisvol) 
onderwijs, werk, wonen en zorg, en bracht dit onderzoek ook aan 
het licht hoe zij deze grenzen navigeren. Dit onderzoek verliep in 
samenwerking met het International Institute of Social Studies 
(ISS) en werd door de Gemeente Den Haag gefinancierd. Het 
project duurde een jaar en is uiteindelijk door de community-
researchers vertaald naar beleidsadviezen die zij aan de 
gemeente Den Haag hebben voorgelegd en die zullen worden 
meegenomen in verdere beleidsvorming. Gerelateerd aan dit 
onderzoek is de onderzoekslijn binnen het lectoraat dat werkt 
aan toegang tot onderwijs voor ongedocumenteerde 
migranten in heel Nederland. Het meerjarig onderzoek met 
Caribisch Nederlandse studenten (Caribbean Empowerment-
CarE) vertrok ook vanuit de geleefde ervaringen en leefwerelden 
van deze studenten aan HHS, en was gericht op het begrijpen 
van de gevarieerde ervaringen die deze studenten voor en 
tijdens hun studie doormaken. Ook dit werd vertaald naar 
aanbevelingen voor het onderwijs (m.n. mbo en hbo) om hun 
onderwijservaring en omgeving te verbeteren. Dit project was 
gekoppeld aan een groter netwerk van zes hbo-instellingen die 
middels een community-approach het onderwijs beter willen 
afstemmen samen met deze studenten. In dezelfde trant werkte 
het Inclusive Language-project aan een door studenten geleid 
onderzoeksproject dat studentenervaringenen rond exclusief 
taalgebruik omzette in gelokaliseerde strategieën voor HHS 
docenten om samen met studenten nieuwe context-gebonden 
onderwijstalen te ontwikkelen op basis van pluraliteit en 
openheid.

Ook in de minor ‘De kunst van inclusiviteit in grootstedelijke 
context’ waren HHS-studenten aan zet en werkten zij samen met 
mensen uit gemarginaliseerde groepen in Den Haag, zoals 
sekswerkers, om uitsluitingsmechanismen in de stad vanuit 
meerdere perspectieven te onderzoeken. Het doel was om de 
wisselwerking beter te begrijpen tussen stigmatisering, 
economische en andere vormen van uitsluiting en bestaande 
wettelijke en beleidskaders om zo tot aanbevelingen te komen 
die gebaseerd zijn op leefwerelden van bewoners die uitsluiting 
ervaren. Deze aanbevelingen zijn ook aan de gemeente 
Den Haag gepresenteerd. HHS studenten waren ook in de ‘lead’ 
in het door Comenius gesubsidieerde eenjarige project Career-
Crafting Serious Challenge dat als doel had om samen met HSS 
studenten een tool te ontwikkelen dat studenten helpt bij het 
ontwikkelen van ‘career readiness-strategieën’ ter voorkoming 
van uitval. Student-geleid werken in onderzoek en onderwijs 
heeft ook tot een regionale samenwerking geleid op het gebied 
van stagediscriminatie onder coördinatie van Inholland en 
gesubsidieerd door Gemeente Den Haag. Verschillende hbo en 
mbo-instellingen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en 
de gemeente zelf werken aan een Haagse aanpak op dit terrein in 
een meerjarig participatief actieonderzoek. 

De geleefde ervaringen en deleefwerelden van Haagse 
leerlingen stonden wederom centraal in twee onderzoeken met 
leerlingen, studenten en leerkrachten in het basisonderwijs: 
Studenten voor Educatie en Jong Escamp Onderzoekt. Via 

creatieve manieren gaven leerlingen uitingen aan hun ervaringen 
met student-tutoring (eerste project) en aan hun belevingen van 
alle omwentelingen sinds het begin van de COVID-19 pandemie 
(tweede project). Ook deed het lectoraat onderzoek met 
studenten en docenten van verschillende opleidingen naar de 
relatie tussen welzijn en inclusief onderwijs en naar de on/
mogelijkheden van student-led pedagogy aan de HHS, en was 
zij intensief betrokken bij een meerjarig participatief 
actieonderzoek met studenten en docenten naar diversiteit en 
inclusie aan 11 mbo-instellingen in heel Nederland (o.a. 
gesubsidieerd door de MBO-raad). Een rode draad die 
verschillende projecten van het lectoraat verbond werd gevormd 
door de Inclusivity Pathway Training (IPT) waarin studenten, 
docenten en andere onderwijsmedewerkers van verschillende 
onderwijsinstellingen in Nederland belichaamd leren en ontleren 
oefenen om zo bewuster een tussenruimte te kunnen ‘bewonen’ 
waarin nieuwe relationele leermogelijkheden kunnen ontstaan. 

Vanuit het IPT is het meerjarige Erasmus+ project ‘Changing Our 
Story: In Pursuit of Education’ ontstaan dat in 2021 is 
toegekend dat als doel heeft om   bij te dragen aan kennis en 
professionalisering op het gebied van inclusief onderwijs in vier 
landen: Tsjechië, Slovakije, Ghana en Nederland. Met behulp van 
de methode ‘storytelling’ streven studenten, 
onderwijsmedewerkers en bredere gemeenschappen uit deze 
landen ernaar om het verhaal over inclusief onderwijs te 
herschrijven. Zo werd er 2021 alvast een begin gemaakt aan een 
online course, een art-exhibitie en een documentaire om de 
uitdagingen en kansen waarmee deze instituten en landen 
worden geconfronteerd te verkennen, aan te pakken en toe te 
werken naar transformatieve oplossingen, ondertussen constant 
rekening houdend met steeds veranderende lokale en culturele 
contexten. 

Het lectoraat ‘Inclusive Education’ was in 2021 ook betrokken bij 
een meerjarig Community-led Research Action (CLRA) met 
jongeren in Kenia naar informele leerwerk-trajecten. Dit 
onderzoek werd gesubsidieerd door FCO (Foreign & 
Commonwealth Office van het Verenigd Koninkrijk). Middels 
onderzoek en actie, en ‘onderzoek als actie’, ontwierpen 
jongeren hun eigen informele leerwerktrajecten om te 
ontsnappen uit gangs, gewelddadig- extremistische groepen en 
riskante vormen van sekswerk. Deze trajecten zijn door henzelf 
met ondersteuning van het lectoraat gekoppeld aan formeel 
beroepsonderwijs en werkveld om tot een betere samenwerking 
te komen tussen informele en formele initiatieven en netwerken. 
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