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- Landelijke ontwikkelingen

- Wat is inclusief onderwijs?
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Vanuit het beleid



Waarom hebben we het in Nederland juist nu over inclusief 
onderwijs?beleid



Waarom hebben we het in Nederland juist nu over inclusief 
onderwijs?beleid



Waarom hebben we het in Nederland juist nu over inclusief 
onderwijs?beleid



Inclusief onderwijs volgens het VN-comité

De vier A’s van inclusief onderwijs 

1. Availability (Beschikbaarheid)

2. Accessibility (Toegankelijkheid)

3. Acceptability (Aanvaardbaarheid) 

4. Adaptability (Flexibiliteit)

Uit: Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht (Defence for Children, 2018)

beleid



Beleid Uit het verbeterplan van november 2020

• Doel: dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij 
huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar 
ontmoeten op het schoolplein. 

• Wanneer diversiteit op school de norm wordt, is dat in de samenleving daarna ook 
het geval. 

• Voor die leerlingen voor wie dit nodig is, blijft er (tijdelijke) plek 
in een specialistische setting. Het speciaal onderwijs moet 
hiernaast een specialistisch netwerk worden, dat zijn 
expertise binnen inclusievere scholen inzet. In het bijzonder 
cluster 2 heeft hierin de laatste jaren al flinke stappen gezet.



Vanuit onderzoek



Uit: De onbedoelde effecten van inclusief onderwijs op alle leerlingen (IJsbrand Jepma, 2020)

“Als we al het (inter)nationale 
onderzoek naar de (on)bedoelde 
effecten van inclusief onderwijs 
voor leerlingen met en leerlingen 
zonder een beperking in het 
primair en voortgezet onderwijs op 
een grote hoop gooien, dan 
ontstaat het samenvattende 
beeld.”

Onderzoek



‘Werken aan inclusiever basisonderwijs’ –
NCOJ (2021)

Uit: Werken aan inclusiever basisonderwijs. Verkennend onderzoek onder 
basisscholen in Nederland. (Dolf van Veen & Paolo van der Steenhoven, 2021). 

onderzoek

35% van de scholen 

vernieuwingsonderwijs

Gemiddeld 11 leerlingen per 

school die anders op het s(b)o 
hadden gezeten

Op 32% van de scholen krijgen de 

kinderen met ondersteuningsbehoeften 
altijd samen met andere kinderen 
onderwijs



Uit: Werken aan inclusiever basisonderwijs. Verkennend onderzoek onder 
basisscholen in Nederland. (Dolf van Veen & Paolo van der Steenhoven, 2021). 

onderzoek
Vier aandachtsgebieden bij het ontwikkelen 
van inclusief onderwijs (NCOJ, 2021)

1. draagvlak voor inclusiever onderwijs (cultuur)

2. onderwijskundige en sociale integratie (sociale en 
didactische inclusie)

3. expertise en beschikbaarheid van speciale onderwijszorg

4. beschikbaarheid van ondersteuning door externe 
jeugdhulp/zorg 



Jana Vyrastekova van de Radboud University 
Nijmegen

Uit: Werken aan inclusiever basisonderwijs. Verkennend onderzoek onder 
basisscholen in Nederland. (Dolf van Veen & Paolo van der Steenhoven, 2021). 

onderzoek

"SEN students attending regular schools had more friends, 
and their friends lived closer to them than the friends of 
SEN students attending special schools. This indicates that
letting SEN students attend regular schools had an
important positive spillover impact on their social
inclusion, by forming their social networks locally, in the
communities where they live.”

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEQsfgBcUkghCmlI0pMDDrXsbNxKHYl-V8
https://www.linkedin.com/school/15440/?legacySchoolId=15440


Drie dimensies van inclusief onderwijs

• Dekkend netwerk van 
voorzieningen

Uit: Nilsen, S. (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils 
with special educational needs in general education. International Journal of Inclusive Education, 1-17. 

• Van ontmoeting tot samen 
leren: in de buurt, in de 
school en in de klas.

• Tegemoet komen aan 
diversiteit in talenten, 
interesses en 
ondersteuningsbehoeften. 

onderzoek



Vanuit de praktijk



Integratie vs inclusie
praktijk



Praktijkvoorbeelden

praktijk
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