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‘Samenwerken en verbinden’ in de wereld van onderwijs en het netwerk 
eromheen staan in dit nummer centraal. De subtitel van het eerste arti-
kel luidt ‘Effectieve afstemming in onderwijs met teamleren’. Logten
berg en Odenthal nemen ons mee in de ontwikkeling van Passend 
Onderwijs en M-decreet. Aan de hand van een casus scheppen ze een 
beeld van het nieuwe begrip ‘Lesson Study’. Naar ons idee de tot nu toe 
meest uitgewerkte vorm van samenwerken tussen alle betrokkenen in 
onderwijs. 

Royaert, Maertens en Reynvoet gaan daarna in op de rol van de 
leerkracht bij de ontwikkeling van het getalgevoel van 5-jarigen. Een ste-
vig artikel waarin vanuit wetenschappelijke invalshoek gekeken wordt 
naar het ‘samenspel’ van leraar en leerling. 

Om het artikel over voorbereidende leesvaardigheid van Callens en 
Van Vreckem tot een mooie bijdrage te maken, hebben we een inter-
nationale samenwerking tot stand gebracht. De auteurs – onderzoekers 
aan de Arteveldehogeschool – zijn in gesprek gekomen met redactielid 
Kees Vernooy. Vernooy geldt in Nederland als een expert op het gebied 
van taal- en leesonderwijs. De uitwisseling heeft ook hier de geesten ge-
scherpt. 

De term ‘kosmopolitisch-in-relatie-staan’ vraagt inderdaad om een 
uitleg. Leysen weet de lezer mee te nemen aan de hand van de persoon 
met een visuele beperking. De kosmopolitische benadering vormt het 
fundament voor inclusie, toegankelijkheid en diversiteit. 

Bij peer mediation helpen gelijkgestemden elkaar vooruit te komen. 
Ellemans onderzocht hoe kinderen in het primair onderwijs in het spe-
ciaal basisonderwijs (voor Vlaanderen basisaanbod) aan de hand van 
deze werkwijze hun onderlinge conflicten leren oplossen. 
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