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1. Inleiding 
 

Inclusief onderwijs kan niet worden gezien als een op zichzelf staand fenomeen. Het kan alleen 
worden begrepen en gerealiseerd als onderdeel van een complex proces waarbij de mentaliteit 
van alle mensen in de samenleving bepalend is. Dit hoofdstuk wil helpen om angsten en stigma's 
in verband met inclusief onderwijs te begrijpen en te overwinnen. We belichten hiertoe in dit 
hoofdstuk drie facetten van een bredere paradigmaverschuiving: (1) de socio-ecologische 
benadering, (2) het belang van een krachtige leeromgeving en (3) evidence-based praktijken. 
Samen hebben deze tot doel mensen met een verstandelijke beperking in een positie van 
volwaardige burgers in onze samenleving te brengen. 

2. Socio-ecologische benadering 
 

Deze benadering gaat uit van het idee dat een persoon en een omgeving niet onafhankelijk van 
elkaar bestaan. Dit basisidee inspireerde de American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD) om volgend model van het menselijk functioneren te 
introduceren (AAIDD, 2010, blz. 14 [42]): 

 

 

Binnen dit model van het menselijk functioneren wordt een verstandelijke beperking benaderd 
als een dynamisch en wederkerig samenspel tussen intellectuele vaardigheden, adaptief gedrag, 
gezondheid, participatie, context en (geïndividualiseerde) ondersteuning (AAIDD, 2010). 

Ondersteuning    Menselijk  
functioneren    

II. Adaptief gedrag    

I. Intellectuele  
vaardigheden   

III. Gezondheid   

IV. Participatie  
  

V. Context   
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Het model maakt een paradigmaverschuiving mogelijk: van een kijk op verstandelijke beperking 
als een persoonlijke eigenschap (een gebrek dat bij het individu zelf ligt) naar een kijk op 
verstandelijke beperking als de (mis)fit tussen iemands capaciteiten en de context waarin hij of 
zij functioneert (AAIDD, 2010, blz. 13 [42]).  

In dit model worden intellectuele vaardigheden gezien als een concept dat helpt om te begrijpen 
en te verduidelijken waarom individuen verschillen in hun vermogen om complexe ideeën te 
begrijpen, om zich effectief aan te passen aan hun omgeving, om te leren van ervaringen, om 
verschillende vormen van redeneren te hanteren en om obstakels te overwinnen door te denken 
en te communiceren (AAIDD, 2010, p. 15 [42]).  

Adaptief gedrag wordt gedefinieerd als een geheel van sociale, praktische en conceptuele 
vaardigheden die zijn aangeleerd en die worden aangewend in het dagelijks leven. Deze 
vaardigheden moeten worden gezien binnen de leeftijdsspecifieke context en moeten worden 
gekoppeld aan de individuele behoefte aan ondersteuning (AAIDD, 2010, blz. 16 [42]).  

Het effect van (geestelijke) gezondheid op het functioneren van mensen met een verstandelijke 
beperking kan variëren van zeer faciliterend tot zeer remmend.  (AAIDD, 2010, blz. 16 [42]).  

Participatie heeft betrekking op wonen, werken, onderwijs, vrije tijd, sociale, culturele en 
politieke activiteiten. Het omvat sociale rollen die normatief zijn voor een specifieke 
leeftijdsgroep. Participatie komt het best tot uiting in de mate van betrokkenheid bij dagelijkse 
activiteiten (AAIDD, 2010, blz. 16 [42]).  

Context heeft te maken met het ecologisch perspectief van het model. Het verwijst naar de 
directe sociale setting van een persoon, maar ook naar de buurt, de gemeenschap of 
organisaties die onderwijs en ondersteuning bieden. Daarnaast worden ook de overkoepelende 
patronen van cultuur en maatschappij meegenomen (AAIDD, 2010, p. 17 [42]).   

Ondersteuning in het model staat voor de middelen en strategieën die gericht zijn op het 
bevorderen van de ontwikkeling, het onderwijs, de belangen en het persoonlijk welzijn. Het 
menselijk functioneren wordt vergemakkelijkt door een positieve relatie tussen een individu en 
zijn omgeving. Daartoe moet een omschrijving gegeven worden van het profiel en de intensiteit 
van ondersteuning die voor een bepaalde persoon in een bepaalde context nodig is (AAIDD, 
2010, blz. 18 [42]).  

Het socio-ecologisch model erkent de sociale complexiteit die gepaard gaat met een 
verstandelijke beperking en laat toe om de meest essentiële kenmerken van een individu in 
kaart te brengen. Het laat ook toe om te verduidelijken op welke manier ondersteuning een brug 
kan slaan tussen het individu en zijn of haar talenten enerzijds en de vereisten van zijn of haar 
omgeving anderzijds (Jim Thompson, 2016 [43]).  
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Persoonlijke competenties 

De combinatie van sterktes 
en vaardigheden die elke 
persoon bezit:  

• Fysieke vaardigheden  
• Conceptuele 

vaardigheden  
• Sociale vaardigheden 
• Emotionele 

vaardigheden 
  

  
  

  
Omgevingsvereisten 

De verwachtingen, 
uitdagingen en risico's die  
gepaard gaan met een 
volledige participatie aan de 
moderne samenleving.  

Ondersteuning 
Middelen en strategieën die 
de kloof overbruggen tussen 
de persoonlijke competenties 
en de omgevingsvereisten.  

  

  

We kunnen dit illustreren aan de hand van enkele voorbeelden: 

Een achttienjarige jongen met een verstandelijke beperking groeide op in een gezinscontext 
waarin hij steeds gestimuleerd werd om over politiek na te denken. Hij heeft er vaardigheden 
aangeleerd die hij in het dagelijks leven kan aanwenden. Zo kan hij de Wablieft-krant – een krant 
in duidelijke taal – lezen en begrijpen. In deze krant werden de standpunten van de verschillende 
partijen geduid. Bij de recente verkiezing heeft hij met veel enthousiasme zijn stem uitgebracht. 
In het stemhokje kon hij rekenen op gepaste ondersteuning. 

Een meisje met een verstandelijke beperking volgt een opleiding tot keukenmedewerker in het 
secundair onderwijs. Samen met de ondersteuner en de leerkracht werd een stappenplan 
opgesteld en werd het gebruik van een rekenmachine aangeleerd. Zo kon deze leerling de juiste 
druk berekenen en instellen voor het tappen van bier. Door op deze manier te ondersteunen, 
kon de kloof worden overbrugd die bestond tussen haar beperkte intellectuele vaardigheden en 
de verwachtingen die de omgeving stelt. Het meisje kon deelnemen aan het examen van 
bierschenker en behaalde haar certificaat. 

Ook in de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) staat de 
wisselwerking van het individu met zijn omgeving centraal. De aanwezigheid van 
ondersteunende factoren en de afwezigheid van belemmerende factoren in iemands omgeving 
bevorderen het menselijk functioneren en kunnen voorkomen dat een stoornis of beperking 
leidt tot een participatieprobleem. Denk aan de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, de 
beschikbaarheid van ondersteunende technologie, de positieve of negatieve attitudes van 
mensen tegenover problemen in het functioneren, en aan diensten, stelsels en 
beleidsmaatregelen die de betrokkenheid van mensen met een functioneringsprobleem op 
verschillende domeinen doen toe- of afnemen. 
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3. Krachtige leeromgevinge 
 

Voor de meeste leerlingen met een verstandelijke beperking worden persoonlijke 
ondersteuning en redelijke aanpassingen voorzien. Tegelijkertijd – om binnen de logica van een 
socio-ecologisch model te blijven – moeten manieren gevonden worden om voor alle leerlingen 
omgevingen en systemen te ontwerpen die tegenwicht bieden aan de puur geïndividualiseerde 
manier van denken en werken. We spreken dan van universeel ontwerp. 

Universeel ontwerp is oorspronkelijk een term uit de architectuur. Het betekent dat gebouwen 
zo worden ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Door van meet af aan rekening te 
houden met de noden van alle mogelijke gebruikers, zijn er achteraf minder aanpassingen nodig. 
Een gebouw wordt bijvoorbeeld voorzien van een trap met een hellend vlak en van deuren die 
automatisch open gaan. Bezoekers met een beperkte mobiliteit, maar ook ouders met een 
kinderwagen, bezoekers die bagage dragen, … hebben zo makkelijker toegang tot het gebouw. 

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH; zie hoofdstuk 1) 
omschrijft universeel ontwerp als “het ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en 
diensten die door iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen worden, zonder dat een 
aanpassing of een speciaal ontwerp nodig is” (VRPH, art. 2). 

Landen die het Verdrag ratificeren, engageren zich om onderzoek te doen naar universeel 
ontwerp en om de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van universeel ontworpen 
goederen, diensten, uitrusting en faciliteiten te bevorderen (VRPH, art. 4). Handicap wordt 
hierbij ruim opgevat, als een afstemmingsprobleem tussen de mogelijkheden van de persoon en 
de omgeving (VRPH, preambule). 

Onderwijsinstellingen hebben als dienstverleners de opdracht curricula samen te stellen die 
universeel ontworpen zijn. Door barrières in het leerproces vooraf weg te werken, kunnen 
scholen een krachtige leeromgeving creëren met optimale leerkansen voor alle leerlingen. 

Er bestaan verschillende modellen die kunnen gebruikt worden om te komen tot een krachtige 
leeromgeving: Universal design for Learning (UDL), Binnenklasdifferentiatiemodel (BKD), High 
Impact Learning that Lasts (HILL), … Voor de toepassing van deze modellen zijn er best practices, 
maar er is nog slechts weinig onderzoek naar gebeurd. Om de principes achter de ontwikkeling 
van een krachtige leeromgeving toe te lichten, gaan we hier wat dieper in op Universal Design 
for Learning (UDL). 

UDL is gebaseerd op een aantal concepten zoals Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling, 
(oftewel “scaffolding” waarbij de leerkracht ondersteuning biedt die steeds net boven het 
niveau van een leerling ligt, waarna de ondersteuning wordt afgebouwd naarmate de expertise 
van de leerling toeneemt) en modeling. Er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
UDL als strategie. Toch wordt het gepromoot als een denkkader met een aantal principes voor 
het ontwerpen van flexibele manieren van lesgeven en leren die rekening houden met de 
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diversiteit van leerlingen in de klascontext (Capp, 2017, p. 791 [45]). Deze principes kunnen 
helpen om het onderwijs op een flexibele manier in te richten, zodat het tegemoetkomt aan de 
behoeften van de verschillende leerlingen en tegelijkertijd het leerproces voor alle leerlingen 
verbetert.  

UDL is gebaseerd op het idee dat er (1) meerdere mogelijkheden zijn om betrokkenheid en 
engagement te creëren, (2) meerdere manieren waarop informatie kan aangeboden worden, 
en (3) meerdere manieren waarop leerlingen hun begrip kunnen aantonen via actie en expressie 
(Capp, 2017, blz. 792 [45]). Dit kan worden voorgesteld aan de hand van volgend schema:  

 

 

UDL wordt in de literatuur gedefinieerd als een vorm van proactieve differentiatie, in 
tegenstelling tot aanpassingen die eerder reactief verlopen. Traditioneel vertrekt een leraar in 
de klas steeds van het curriculum. Pas wanneer een leerling geen leerwinst boekt, worden er 
aanpassingen gedaan. UDL vertrekt van diversiteit als norm. Het vraagt dat een leerkracht eerst 
denkt aan de noden van de leerlingen in de klas en vervolgens naar het curriculum gaat. Dit biedt 
meer kansen tot succes voor iedereen: de leerkracht plant proactief voor de hele klasgroep in 
plaats van enkel voor de middenmoot en wacht niet tot leerlingen falen (Capp, 2017, 793 [45]). 

Door systematisch verschillende opties aan te bieden, creëert UDL makkelijker leerwinst voor 
iedereen. Toegankelijkheid wordt gerealiseerd via een totaalaanpak: niet alleen de 
accommodatie, inrichting en uitrusting van lokalen worden geoptimaliseerd, maar ook de 
leermaterialen worden anders ontwikkeld, activiteiten worden anders gepland en 
georganiseerd, opdrachten anders vorm gegeven, … UDL springt flexibel om met doelstellingen, 
methoden, materialen en evaluatievormen, maar blijft de lat hoog leggen voor iedereen. Door 
van bij de creatie rekening te houden met de diversiteit van de doelgroep, wordt efficiënter en 
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goedkoper gewerkt en worden aanpassingen die belastend en stigmatiserend kunnen zijn zoveel 
mogelijk vermeden.  

Om hiertoe te kunnen komen, moeten leerkrachten gevormd worden om te werken met 
individuele leerwegen. Ze moeten een duidelijk zicht hebben op de leerdoelen zodat ze die 
kunnen afstemmen op de verschillende leerlingen gekoppeld aan de zone van naaste 
ontwikkeling. Hierin moeten ze ook gesteund worden door hun collega’s, vakgroep, directie, … 

Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de 
mogelijkheden van UDL voor scholen in Vlaanderen. In de leidraad ‘Universeel ontwerp in de 
klas en op school. Een op-stap naar redelijke aanpassingen’ wordt toegelicht hoe scholen met 
de resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen gaan: 

https://www.arteveldehogeschool.be/dienstverlening/diensten-voor-scholen/universeel-
ontwerp-de-klas-en-op-school 

4. Evidence-based praktijken ter ondersteuning van 
inclusief onderwijs  

 
Hoewel inclusief onderwijs gebaseerd is op een mensenrechtenkader, blijft men in sommige 
landen wantrouwig over de vraag of  de gewone school de beste optie is voor kinderen met een 
beperking. Dat geldt vooral voor kinderen met een verstandelijke beperking of met een 
gedragsstoornis. In plaats van een eindeloze discussie te voeren op basis van ideologische 
principes, proberen steeds meer wetenschappers om evidence-based praktijken te introduceren 
in het debat over inclusief onderwijs (Nelson en Campbell, 2017 [46]). 
  
Evidence-based praktijken kunnen op twee verschillende niveaus worden gesitueerd: een 
praktijkniveau (het zoeken naar de beste onderwijsmethoden om met een diverse groep 
leerlingen te werken) en een systeemniveau (het zoeken naar de beste manieren om 
schoolsystemen te organiseren).  
  
In zijn boek Wat écht werkt bespreekt David Mitchell 27 strategieën die leerkrachten en 
schoolteams kunnen gebruiken. De strategieën worden geïllustreerd aan de hand van recente 
onderzoeksgegevens en faciliteren kwalitatief hoogstaand leren en sociale ontwikkeling voor 
alle leerlingen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: ouderbetrokkenheid en steun aan 
de ouders, formatieve toetsing en feedback, ondersteunende technologie, inrichting van het 
klaslokaal, veilig klassenklimaat en schoolbrede strategieën. Meer informatie over de 
Nederlandse vertaling van het boek kan teruggevonden worden op volgende link: 
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/wat-echt-werkt-pica. 

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/1.universeel_ontwerp_in_de_klas_en_op_school._op-stap_naar_redelijke_aanpassingen.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/1.universeel_ontwerp_in_de_klas_en_op_school._op-stap_naar_redelijke_aanpassingen.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/dienstverlening/diensten-voor-scholen/universeel-ontwerp-de-klas-en-op-school
https://www.arteveldehogeschool.be/dienstverlening/diensten-voor-scholen/universeel-ontwerp-de-klas-en-op-school
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/wat-echt-werkt-pica
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Onderzoek naar de mogelijke effecten van inclusief onderwijs is tot nu toe schaars en niet 
eenduidig, maar brengt heel wat voordelen van inclusief onderwijs aan het licht. We halen 
hieronder enkele voorbeelden aan van onderzoeksreviews.  

1. European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. Evidence of the Link 
Between Inclusive Education and Social Inclusion: A Review of the Literature. (S. Symeonidou, 
ed.). Odense, Denmark [48] (pagina 14) 

Uit deze review blijkt dat inclusief onderwijs de mogelijkheden vergroot voor interacties tussen 
leeftijdsgenoten en voor nauwe vriendschappen tussen leerlingen met en zonder handicap 
indien de nodige aandacht besteed wordt aan verschillende elementen die de participatie van 
de leerlingen bevorderen (toegang, samenwerking, erkenning en aanvaarding). Leerlingen met 
een handicap die in een inclusieve omgeving zijn opgeleid doen het academisch en sociaal beter 
dan leerlingen die in een gesegregeerde omgeving zijn opgeleid. Daarenboven verhoogt het 
bijwonen en ontvangen van steun binnen een inclusieve onderwijssetting de kans op inschrijving 
in het hoger onderwijs. 

2. Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016). A summary of the evidence on Inclusive Education [49] 
(pagina 26) 

In deze review werden de gegevens van meer dan 280 onderzoeken in 25 landen onderzocht. 
Uit de review blijkt dat er consistent bewijs geleverd wordt dat inclusieve onderwijsomgevingen 
op korte en lange termijn aanzienlijke voordelen kunnen bieden voor de cognitieve en sociale 
ontwikkeling van kinderen. De omvang van de voordelen van inclusief onderwijs kan van studie 
tot studie verschillen, maar de overgrote meerderheid van de studies meldt ofwel aanzienlijke 
voordelen voor leerlingen die samen met leerlingen zonder handicap opgeleid zijn, ofwel, in het 
slechtste geval, geen impact (positief noch negatief) van de inclusieve klascontext op 
leerprestaties van leerlingen.  

Uit onderzoek blijkt ook dat het samen met een leerling met een handicap les volgen in de 
meeste gevallen geen negatieve gevolgen heeft voor leerlingen zonder handicap. Uit onderzoek 
naar effectieve inclusieve scholen blijkt zelfs dat inclusie belangrijke voordelen kan hebben voor 
alle leerlingen. Wat deze scholen gemeenschappelijk hebben is dat leerkrachten een beter 
begrip ontwikkelden van de sterktes en noden van elke leerling, niet alleen van de leerlingen 
met een handicap. Leerkrachten in inclusieve klassen kunnen het leerplan niet zomaar op de 
gemiddelde leerling richten. Leerlingen moeten het lesmateriaal op verschillende manieren 
kunnen verwerken, moeten verschillende voorstellingen van leerplanconcepten aangereikt 
krijgen en moeten op verschillende manieren kunnen uitdrukken wat ze geleerd hebben. Dit 
soort doordachte, universeel ontworpen benadering van het leren komt zowel leerlingen met 
als zonder handicap ten goede.   

3. Camila Brorup Dyssegaard & Michael Sogaard Larsen (2013). Evidence on Inclusion. Danish 
Clearinghouse for Educational Research [50] (pagina 45) 
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Uit deze review blijkt dat het haalbaar is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 
het algemene onderwijssysteem op te nemen en dat inclusie een positief effect kan hebben op 
de schoolse en sociale ontwikkeling van alle leerlingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 
voor een succesvolle inclusie de bijscholing van leerkrachten nodig is met oog op interventies 
gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leerkrachten moeten ook toegang 
hebben tot personen die in de klas directe ondersteuning kunnen bieden en kennis kunnen 
verschaffen over evidence-based onderwijsmethoden en interventies gericht op leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften.   

4. A meta-review was organised and is reported in the following article: Aster Van Mieghem, 
Karine Verschueren, Katja Petry & Elke Struyf (2018) An analysis of research on inclusive 
education: a systematic search and meta review, International Journal of Inclusive Education, 
DOI: 10.1080/13603116.2018.1482012 [51] (pagina 10-11) 

Uit deze review blijkt dat de houding van leerkrachten ten aanzien van inclusief onderwijs over 
het algemeen eerder negatief is, in tegenstelling tot de houding van ouders en leeftijdgenoten. 
De houding van leerkrachten, ouders en leerlingen is afhankelijk van hun kennis van handicap 
en hun ervaring met inclusief onderwijs. Leerkrachten, ouders en leerlingen zijn minder positief 
ten aanzien van kinderen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking, dan ten 
aanzien van kinderen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking.    

De professionele ontwikkeling van leerkrachten blijkt effectiever te zijn als ze zich richt op 
specifieke behoeften van leerlingen in plaats van op inclusie in het algemeen. 
Opleidingsprogramma's die rekening houden met de bezorgdheden van specifieke leraren en 
hun onderwijscontext zijn het nuttigst om veranderingen in de praktijk van leerkrachten aan te 
moedigen.   

Via co-teaching of aan de hand van assistenten, kan men praktijken inzetten die de inclusie van 
leerlingen versterken, zoals extra ondersteuning voor leerkrachten of ondersteuning door 
medeleerlingen. Deze extra ondersteuning heeft tot doel leerkrachten te helpen meer 
mogelijkheden te creëren om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften directer te 
instrueren en zich directer te richten op hun leerdoelen. Praktijken waarbij medeleerlingen 
ondersteuning bieden (samenwerkend leren, peer tutoring) verhogen de sociale vaardigheden 
van leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis en vergroten het leesbegrip en de 
fonologische vaardigheden van leerlingen met een leesstoornis of een gematigde leerstoornis.  

In het algemeen staan leerlingen open voor vriendschappen met medeleerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, maar er moet rekening worden gehouden met barrières (bijvoorbeeld 
zorgrollen). Gemengde klassen met een minderheid van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften bevorderen positieve relaties. Het is opvallend dat er in de geselecteerde 
studies weinig aandacht werd geschonken aan de sociale participatie van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Toch werden hogere prestaties van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften op het gebied van academische en beroepsvaardigheden beschreven.   
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5. Samenvatting 
 

De socio-ecologische benadering sluit aan bij de sociale visie op handicap (zie module 1) en gaat 
uit van het idee dat individuen en hun omgeving niet onafhankelijk van elkaar bestaan. In dit 
model van het menselijk functioneren wordt een (verstandelijke) beperking benaderd als een 
samenspel van intellectuele vaardigheden, adaptief gedrag, gezondheid, participatie en context 
met ondersteuning die hierop wordt afgestemd.  
 
Het model maakt zo een paradigmaverschuiving mogelijk: (verstandelijke) beperking wordt niet 
meer gezien als een gebrek dat bij het individu zelf ligt, maar men gaat kijken naar de 
afstemming tussen de sterktes van individuen en de context waarbinnen ze spelen, leren, 
werken en leven. Daarbij wordt ondersteuning een factor die creatief kan ingezet worden, niet 
alleen om de sterktes van individuen aan te scherpen maar ook om hun omgeving zo aan te 
passen dat ze succesvol kunnen participeren. 
 
Elke school stimuleert vanuit een visie op zorg de ontwikkeling van alle leerlingen (brede 
basiszorg). Ze tracht problemen te voorkomen door een krachtige leeromgeving te bieden, de 
leerlingen systematisch op te volgen, risicofactoren te verminderen en beschermende factoren 
te versterken. In de fase van verhoogde zorg voorziet de school voor bepaalde leerlingen extra 
zorg onder de vorm van passende remediërende, differentiërende, compenserende of 
dispenserende maatregelen.  
 
Door deze maatregelen te integreren binnen flexibele manieren van lesgeven en leren, kom je 
tot optimale leerkansen voor alle leerlingen.   
 
Traditioneel vertrekt een leraar in de klas steeds van het curriculum. Pas wanneer een leerling 
geen leerwinst boekt, worden er aanpassingen gedaan. UDL bijvoorbeeld (er bestaan andere 
waardevolle modellen), vertrekt hiervoor vanuit de diversiteit van de leerlingen. De leerkracht 
denkt eerst aan de onderwijsnoden van alle leerlingen en gaat vervolgens naar het curriculum. 
UDL springt flexibel om met doelstellingen, methoden, materialen en evaluatievormen, maar 
blijft de lat hoog leggen voor iedereen. 
 
In de fase van uitbreiding van zorg kunnen scholen na het doorlopen van een proces van 
handelingsgerichte diagnostiek rekenen op bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise 
om het onderwijs- en opvoedingsaanbod af te stemmen op de zorgvraag van de leerling.  
 
Uit onderzoek blijkt dat inclusief onderwijs sociale interacties en vriendschappen tussen 
leerlingen met en zonder handicap faciliteert, dat het bijdraagt tot een betere sociale en 
cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen en dat het de kansen verhoogt op inschrijving in het 
hoger onderwijs.  
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Bijscholing en ondersteuning van leerkrachten is daartoe nodig. Opleidingen die rekening 
houden met de bezorgdheden van leerkrachten en met hun onderwijscontext blijken het meest 
efficiënt. 
 
In zijn boek Wat écht werkt bespreekt Dr. David Mitchell 27 strategieën die leerkrachten en 
schoolteams kunnen gebruiken. De strategieën faciliteren kwalitatief hoogstaand leren en 
sociale ontwikkeling voor alle leerlingen en worden geïllustreerd aan de hand van recente 
onderzoeksgegevens.  
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