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1. Inleiding 
 
 
De schoolomgeving bestaat uit de schoolinfrastructuur en de klaslokalen, het zorgbeleid, het 
schoolbeleid, de schoolpraktijken en de schoolactiviteiten. Samen creëren deze verschillende 
aspecten een bredere omgeving of sfeer die bepalend is voor de manier waarop leerlingen, 
leerkrachten, ouders en andere externe partners met een school omgaan. Daarnaast willen we 
ook de invloed van de sociale omgeving beklemtonen. Met de sociale omgeving bedoelen we 
alle relaties die een persoon aangaat met individuele personen, groepen en organisaties. Deze 
relaties worden beïnvloed door sociale factoren zoals gezamenlijke interesses, verwachtingen, 
waarden, attitudes en gezamenlijke sociale prioriteiten binnen de omgeving (Polatajko et al. 
2013 in le Granse, van Hartingsveldt, Kinébanian, 2017 [102], Meersbergen & Jeninga, 2012 
[103]). Deze denkwijze sluit aan bij het socio-ecologisch model (zie hoofdstuk 2). 
 
Voor een volledig inclusieve school is het belangrijk dat inclusie wordt ondersteund in alle 
aspecten van de schoolomgeving.  

2. Een inclusieve schoolvisie 
 
Het ontwikkelen van een schoolvisie is een belangrijk onderdeel van effectief schoolleiderschap. 
Een schoolvisie gaat verder dan het pedagogisch project of het schoolreglement. Het is een 
duidelijke verklaring van de missie die men met de school nastreeft, met richtsnoeren voor de 
verdere richting die men met de school uit wil en een kader om leerlingen het best mogelijke 
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onderwijs te bieden. Een gemeenschappelijke schoolvisie kan de onderwijspartners verenigen 
en hen in staat stellen in dienst van alle leerlingen te werken (TESS-India, 2017, p.2 [96]).  

 

Het is belangrijk dat de schoolvisie de partners verenigt rond de weg van de school naar inclusie. 
Het betrekken van de partners bij de ontwikkeling van de schoolvisie is de beste manier om 
ervoor te zorgen dat alle partners de verwezenlijking ervan ondersteunen (European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, 2011, blz. 9 [97]).   

De schoolvisie kan een breder kader creëren voor een inclusieve schoolomgeving. Vanuit deze 
visie kunnen scholen een mission statement definiëren dat aangeeft hoe de school haar visie wil 
bereiken in haar dagelijkse werking. Daarin wordt vermeld wat de school samen met haar 
leerlingen, leerkrachten en diensten doet in haar streven om haar visie te bereiken.   

Bij de verwezenlijking van de schoolvisie moet er ook voor gezorgd worden dat de hele 
schoolomgeving (fysiek, socio-cultureel, …) de participatie van alle leerlingen bevordert en 
bijdraagt aan een positieve en inclusieve schoolomgeving voor haar leerlingen, personeel en 
partners.  

Praktische tool: Index voor Inclusie 

De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op 
elke school te ondersteunen. De Index biedt scholen een effectief proces van (zelf)evaluatie en 
ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en 
ouders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt daarbij een rol (Booth & Ainscow, 
2015 [96]). 

 

3. Het creëren van een cultuur van inclusie 
 
3.1 Inclusieve schoolcultuur 

 
Een gedragen schoolvisie: 
 

- Biedt een focus voor alle aspecten van de schoolorganisatie. 
- Bezielt de planning en de ontwikkeling van het schoolbeleid.  
- Kadert het werk van het schoolpersoneel en stelt de prioriteiten op scherp.  
- Helpt om gemeenschappelijke waarden te verwoorden en een 

gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, wat een goede afstemming en 
effectieve communicatie vergemakkelijkt. 

- Kenmerkt de organisatie voor externe partners.   
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De schoolcultuur kan worden gedefinieerd als de gedeelde waarden, normen en attitudes van 
een school (Ann Higgins-D'Alessandro, 1997, p.554 [98]). De cultuur van een school is van 
invloed op de dagelijkse werking van de school, de manier waarop het beleid wordt ontwikkeld 
en uitgevoerd, problemen worden opgelost en partners worden betrokken bij de activiteiten 
van de school (UNICEF, 2014, p.24 [99]).   

Een inclusieve schoolcultuur bestaat uit een groot aantal aspecten, waarvan sommige zichtbaar 
zijn en andere onzichtbaar, vergelijkbaar met de samenstelling van een ijsberg. De zichtbare 
aspecten van de schoolcultuur worden geschraagd door een nog groter aantal onzichtbare 
aspecten. 

 

Zichtbare aspecten van een inclusieve schoolcultuur   

- Schriftelijke neerslag van de inclusieve waarden van de school in de schoolvisie, het 
pedagogisch project, het schoolreglement, het klasreglement, de contracten die de 
school afsluit met derden, … 

- Integrale toegankelijkheid van de schoolinfrastructuur en van alle schoolactiviteiten 

- Alle belangrijke informatie is beschikbaar in easy-to-read 

  

Onzichtbare aspecten van een inclusieve schoolcultuur  
- Inclusieve mindset en engagement 

- Reflectieve houding voor verandering   

- Zorgbeleid 

- Betrokkenheid van alle leerlingen 

- Faciliteren van revalidatie, therapie en ondersteuning 

- Systematische, planmatige en transparante samenwerking met alle partners 

  

3.2 Betrokkenheid van alle leerlingen 

Het uitsluiten van leerlingen kan een barrière vormen bij de totstandkoming van een inclusieve 
schoolcultuur. Daarom is het belangrijk dat er actief werk wordt gemaakt van een klimaat waarin 
alle leerlingen zich betrokken voelen en waarin ze elkaar ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld 
door het organiseren van werkgroepen waarin kinderen met en zonder beperking samen gaan 
nadenken over een meer inclusieve school (aanpassen van de speelplaats, het klaslokaal, …). 
Ook ouders en ouderwerkingen kunnen hierbij ingeschakeld worden. 

De betrokkenheid kan ook verhoogd worden door de leerlingen meer inzicht te geven in 
handicap (vanuit een socio-ecologische benadering) en in universeel ontwerp. Zo worden ze ook 
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gestimuleerd om mee na te denken over creatieve oplossingen voor het overwinnen van 
drempels. 

Het stimuleren van een klimaat van betrokkenheid zal er ook toe leiden dat er minder wordt 
gepest. Daarnaast moet ook nagedacht worden over manieren om de omgeving aan te passen 
aan de specifieke behoeften van de leerling. Vaak is het ongewenste gedrag een gevolg van over- 
of onderprikkeling, van de context niet begrijpen, van te beperkte ‘speel’-skills, … Door 
toezichthoudend personeel te vormen in het begeleiden van de speeltijd en pauzemomenten en 
de speelplaats te structureren en verduidelijken, kunnen veel problemen voorkomen worden. 

 

4. Betrekken van partners bij een inclusieve 
schoolomgeving 

 

 

4.1 Partners identificeren  
  
 
Een inclusieve school ontwikkelt zich alleen door de gezamenlijke inspanningen van iedereen 
die op de school werkt of een belang heeft in de school en haar leerlingen. Om tot een meer 
inclusieve schoolomgeving te komen is het belangrijk dat deze partners goed samenwerken.  
Sinds 2004 zet het participatiedecreet de krijtlijnen uit van participatie op school.  De concrete 
invulling gebeurt op school zelf, op maat van het schoolpubliek en rekening houdend met de 
tradities. Uit onderzoek blijkt alvast dat de betrokkenheid van ouders bij de school een positieve 
invloed heeft op de schoolse ontwikkeling van kinderen (Smit e.a., 2007). Er is aangetoond dat 
de leerprestaties verhogen, dat er minder sprake is van zittenblijven en schooluitval. Bovendien 
voelen kinderen en jongeren er zich beter door. Als school en ouders elkaar erkennen en 
waarderen, ontstaat er een dialoog die perspectief biedt voor de leerling en bijdraagt tot 
wederzijds begrip. Ouders en school worden partners in het opvoedings- en onderwijsproces. 
 
Als partners kunnen genoemd worden: 
• Leerlingen 
• Schoolpersoneel: directeur, leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, 

leerlingenbegeleiders, administratief personeel en onderhoudspersoneel 
• Schoolbestuur 
• Ouders of voogden, opvoeders, ouderwerkingen 
• Pedagogische begeleidingsdienst 
• Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
• Ondersteuningsnetwerken en scholen voor buitengewoon onderwijs 
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• Therapeuten 
• Revalidatiecentra 
• Persoonlijk assistenten 
• Familieleden (oma’s en opa’s, …) 
• Lerarenopleidingen in hogescholen en universiteiten waarmee wordt samengewerkt 

(voor stages, onderzoek, …) 
• Andere scholen in de buurt waarmee wordt samengewerkt 
• Organisaties en overheden die de fondsen voor het schoolpersoneel, de gebouwen en 

het onderwijs- en lesmateriaal ter beschikking stellen 
• Organisaties en overheden die besluiten nemen over curricula, evaluatie, 

studieprogramma’s en studiebekrachtiging 
 
Concrete tool: ecologie van de leerling1 
 

 
 

4.2 Hoe kan de betrokkenheid gerealiseerd worden? 
 

Om de betrokkenheid en samenwerking van alle partners bij het schoolontwikkelingsproces te 
realiseren (coproductie), dienen scholen en schooldirecties aandacht te besteden aan de 
volgende factoren.  

 
1 Van  Meersbergen: Meersbergen, E. v., & Jeninga, J. (2012). De ecologie van de leerling. Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek , 51, 175-185 
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A. Zorgen voor een daadwerkelijke samenwerking tussen de partners in alle stadia 

Coproductie betekent niet alleen raadplegen, maar ook de actieve deelname van partners. 
Vanaf de eerste fase (co-creatie) tot en met de laatste fase (co-evaluatie) dient het proces 
toegankelijk, aanpasbaar en flexibel te zijn om deelname mogelijk te maken en te bevorderen 
(IE+, 2019 [104]).  

Partners dienen zich welkom, gerespecteerd, vertrouwd, gehoord en nodig te voelen (UNICEF, 
2014, blz.8 [99]). Daarnaast is het belangrijk om alle deelnemers de mogelijkheid te bieden om 
hun verwachtingen te verduidelijken, de complexiteit van het proces te begrijpen (zowel 
verwezenlijkingen, teleurstellingen en nadelen) en te bespreken hoe de kwaliteit van het 
samenwerkingsproces kan worden verbeterd (UNICEF, 2014, p.8 [99]).  

Concrete tool: ‘Partnering for change’ 

Het model ‘Partnering for Change’ 2 is een methodologie om op een meer participatieve en meer 
gedragen manier aan inclusie te werken op schoolniveau. In het model wordt gevisualiseerd op 
welke manier de schoolomgeving rond de zorg voor de leerling samenwerkt op basis van een 
zorgcontinuüm.  

 

B. Transparantie in de ontwikkeling van het beleid en de belangrijkste doelstellingen 

Partners dienen zo veel mogelijk betrokken te worden bij gesprekken over de ontwikkeling van 
het beleid en de doelstellingen.   
 
Deze samenwerking moet zowel constructief als efficiënt zijn. Dit zal waarschijnlijker zijn 
wanneer alle partijen zich in het proces op hun gemak voelen, de verschillende rollen worden 

 
2  Missiuna, C., Pollock, N., Levac, D., Campbell, W., Sahagian Whalen, S., Bennett, S., et al. (2015). 
Partnering for Change: An Innovative Service with Relevance to the Special Needs Strategy. Opgeroepen 
op 05 14, 2016, van Partnering for Change: http://www.partneringforchange.ca/ 

http://www.partneringforchange.ca/


IE+ Training course: Hoofdstuk V 
Schoolomgeving  
 
    

Page | 9  
IE+ Bevordering van een positieve houding en een 
empirisch onderbouwd beleid voor inclusief onderwijs  
Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

overeengekomen en begrepen, en er regelmatig op een open en democratische manier 
informatie wordt verstrekt (UNICEF, 2014, p.8 [99]).   
 

C. Een gelijkwaardige relatie tussen partners   

Het coproductieproces wordt gekenmerkt door de gelijkwaardige relatie tussen alle betrokken 
partijen. In de praktijk betekent dit dat elke partner een stem in het proces heeft die 
gelijkwaardig wordt gehoord en dezelfde beslissingsbevoegdheid heeft.   

 
Voorbeelden van situaties waarbij participatie wenselijk is:   
 

• Het ontwikkelen van een schoolvisie 

Ouderwerkingen, schoolpersoneel, bestuurders, lokale beleidsmakers en leerlingen kunnen 
uitgenodigd worden om na te denken over waar zij met de school naartoe willen en wat voor 
doelstellingen ze daarbij willen nastreven. Partners kunnen bijdragen aan de hand van enquêtes, 
workshops, werkgroepen, … om samen de visie van de school te creëren. 
 

• Het gezamenlijk definiëren van leerdoelen en leeractiviteiten 

Ook bij het bepalen van de leerdoelstellingen en leeractiviteiten van een school of klas kan 
samengewerkt worden tussen leerkrachten en ouders. Welke specifieke, tussenliggende 
doelstellingen kan men laten vallen om het inclusief onderwijstraject haalbaar te maken zonder 
dat de bredere einddoelstellingen of de beoogde kwalificaties in het gedrang komen? Kunnen 
er andere specifieke doelstellingen geformuleerd worden voor bepaalde leerlingen? Op welke 
manier kunnen hierbij hulpmiddelen worden ingezet? 
 

• Het uitwerken van universeel ontwerp 

Bij het uitwerken van universeel ontwerp op school is het zinvol om de leerlingenraad en de 
ouderwerkingen te betrekken. Vaak komen daar zeer zinvolle tips en tricks uit de praktijk uit 
naar voren. Een warme oproep via de nieuwsbrief van de school kan hier ook een hulp zijn. 
 

• Het opstellen van een handelingsplan 

Bij het opstellen van een handelingsplan moet naast de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van 
de leerling ook oog zijn voor de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en de ouders. 
Het belangrijk dat open en duidelijke gecommuniceerd wordt met de ouders. Ze moeten goed 
geïnformeerd worden over het zorgcontinuüm en betrokken worden bij de verschillende fases 
van het handelingsgericht diagnostisch proces. Zorg ervoor dat de leerling en de ouders steeds 
goed weten wat hen te wachten staat en welke opties ze hebben op vlak van evaluatie en 
studiebekrachtiging, bij de overstap naar lager of secundair onderwijs, naar de arbeidsmarkt, … 
Duid zowel de kansen als de risico’s die bepaalde keuzes inhouden. De input van de ouders als 
ervaringsdeskundigen maakt mee het succes uit van een handelingsgerichte aanpak. 
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Voorbeelden van coproductie 

Vlaanderen – Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen3 

In Vlaanderen zoomden ergotherapeuten Anne-Marie Denolf en Jo Daems in op 
coproductie modellen om het functioneren van leerlingen met 
ontwikkelingsproblemen te onderzoeken en te ondersteunen. 

De verzameling van good practices, die zeer concrete tips geven met betrekking tot het 
ondersteunen van onder meer kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen zijn 
terug te vinden in het boek ‘Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen’.  
Burlington Junior School (UK) – Change Teams  

Het Change Team van de Burlington Junior School werd gecreëerd om een breed scala 
aan onderwerpen te bespreken om de school vooruit te helpen, rekening houdend met 
de standpunten van de verschillende partners. Het team bestaat uit een ervaren 
leerkracht naast een onervaren leerkracht, een ondersteuner, een administratief 
medewerker, een bestuurder en een klein aantal ouders, waarvan één lid is van de 
Parent-Teacher Association. Onderwerpen waren onder meer (Fiona Carnie, 2013, 
p.504 [105]): 

- Hoe staat het met thuis leren?   
- Wat kunnen we doen om de communicatie te verbeteren?   
- Weerspiegelt ons curriculum de culturele achtergrond van onze kinderen?   

 

 

4.3 Het betrekken van de locale gemeenschap  
 
De schoolraad kan beslissen om actief in te zetten op een nauwe band met de socio-
economische of socio-culturele omgeving van de school, nl. leden van verenigingen, mensen 
met een verdienste op het vlak van onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een 
betrokkenheid bij de school. De schoolraad kan vragen aan vertegenwoordigers van de lokale 
gemeenschap om mee te zetelen in de schoolraad. 
 
De schoolraad kan daarnaast ook zeer concrete maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld de 
schoolinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking te stellen van lokale organisaties. Zo 
kunnen bestaande partnerschappen verstrekt worden en kunnen nieuwe partnerschappen 
worden aangegaan. Zo kan samen gemeenschap gemaakt worden. Denk aan het ter beschikking 
stellen van de schooltuin en de speelplaats voor de speelpleinwerking of gewoon voor de buurt. 
Kinderen en hun ouders kunnen er spelen en kuieren of misschien zelfs een moestuin bewerken. 
 

 
3 Denolf, A.M. & J. Daems. 2018. Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen. Basisboek voor  kwaliteitsvolle 
hulpverlening. Leuven: Acco. 
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Bejaarden in een rust- en verzorgingstehuis vormen enthousiaste toehoorders van de 
spreekbeurten van de kinderen van de school naast de deur. Dat zorgde voor een echte 
win-win: de leerlingen waren blij dat ze hun opgedane kennis konden delen met een 
geïnteresseerd publiek, en de bejaarden waren blij om op zo’n toffe manier terug in 
aanraking te komen met kinderen. 
 

5. Inclusieve leermogelijkheden 
Scholen zijn omgevingen waarin zowel studenten als personeel kunnen floreren. Het is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerprogramma's en leerplannen van scholen flexibel zijn 
om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen, zodat ze in staat worden 
gesteld om te leren en aan te tonen dat ze kennis en vaardigheden hebben verworven. Ook de 
opleiding en bijscholing van leerkrachten zijn essentieel in het proces van inclusie. Om ervoor te 
zorgen dat scholen volledig inclusief zijn, moeten leerkrachten in hun basis- en voortgezette 
opleiding de kennis en vaardigheden opdoen en de instrumenten leren kennen en hanteren die 
ze nodig hebben om in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de klas te kunnen voorzien. 
 

5.1 Een leerprogramma voor iedereen 
 
Een belangrijk onderdeel van een inclusieve schoolomgeving is de inclusiviteit van de 
leermogelijkheden die het biedt. De leerplannen of curricula van inclusieve scholen moeten de 
sterktes van leerlingen benadrukken, hun noden ondervangen en ervoor zorgen dat alle 
leerlingen gelijke onderwijskansen hebben. 

De principes van inclusie kunnen op verschillende niveaus in de leerkaders worden ingebed, van 
gemeenschapsniveau, over academische programma's en modules tot en met individuele 
onderwijssessies (Anne Hughes, 2016, p.2 [106]).   

Er bestaat bij leerkrachten nogal wat onzekerheid over wat ze op het vlak van compenseren en 
dispenseren (twee voorbeelden van redelijke aanpassingen) wel en niet mogen om binnen het 
gemeenschappelijk curriculum te blijven. Daardoor wordt soms te snel gedacht aan een IAC 
terwijl het met gepaste compenserende en dispenserende maatregelen wel nog mogelijk is om 
de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum en tegelijkertijd perspectief te 
bieden op gelijkwaardige studiebekrachtiging. 

De wetgeving voorziet bovendien flexibiliteit op het vlak van onderwijsdoelen en evaluatie. 
Daardoor moet niet altijd in termijnen van een schooljaar gedacht worden. In het lager 
onderwijs kunnen scholen volledig autonoom uitstippelen welke leerweg ze met de leerlingen 
volgen over de volledige termijn van zes jaar. Voor het secundair onderwijs zijn er striktere regels 
voor de overgang van het ene naar het andere leerjaar, maar ook hier voorziet de regelgeving 
de mogelijkheid tot flexibele leerwegen. De toepassing hiervan moet dan wel vooraf in het 
schoolreglement voorzien zijn. 
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5.2. Lerarenopleiding & Inclusie 
 

Om alle leerlingen optimaal bij het onderwijs te betrekken, is een adequate lerarenopleiding van 
kapitaal belang. Deze opleiding moet in overeenstemming zijn met de kernwaarden van inclusief 
onderwijs om ervoor te zorgen dat het personeel de kennis, vaardigheden en houding heeft om 
nog beter met diversiteit en inclusie om te gaan (Essi Kesälahti en Sai Väyrynen, 2013, p.76 
[107]).  

 
De kernwaarden van inclusief onderwijs 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2011, blz.10 [97]):  

  
- Waarderen van diversiteit bij leerlingen: verschillen tussen leerlingen worden 

beschouwd als een hulpbron en een toegevoegde waarde voor het onderwijs 
- Ondersteunen van alle leerlingen: leerkrachten hebben hoge verwachtingen ten 

aanzien van de prestaties van alle leerlingen 
- Samenwerken met anderen: samenwerking en teamwerk zijn essentieel voor 

alle leerkrachten 
- Persoonlijke professionele ontwikkeling: lesgeven is een lerende activiteit en 

leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun permanente bijscholing 
 

  

Er zijn investeringen nodig in een adequate lerarenopleiding om te zorgen voor een beter begrip 
van inclusief onderwijs en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (EASPD, 2015, 
blz.12 [29]). Leerkrachten moeten van bij de start in hun opleiding instrumenten en kennis ter 
beschikking krijgen om hen in staat te stellen om, samen met professionals en andere 
ondersteunende actoren, aan de behoeften van alle leerlingen te voldoen, ongeacht hun 
specifieke onderwijsbehoeften.   
 
Om dit te bereiken, dient inclusie in de verschillende aspecten van de initiële lerarenopleidingen 
geïntegreerd te worden:  
 

• Inclusieve attitudes en waarden promoten 

Als het de bedoeling is dat leerkrachten inclusief onderwijs mee gaan ondersteunen, dienen ze 
dit ook mee uit te dragen. Daarom moeten leerkrachten in opleiding de mogelijkheid krijgen om 
kritisch te reflecteren over hun visie op handicap om een einde te maken aan een segregerende 
houding (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2011, blz. 32 [97]).  
 

• Stages in inclusieve scholen en settings 

Kwalitatief hoogwaardige, inclusieve schoolstages stellen leerkrachten in opleiding in staat om 
inclusief onderwijs in de praktijk te zien en de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen 
door hen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te voldoen aan de 
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uiteenlopende behoeften in de klas (European Agency for Special Needs and Inclusive 
Education, 2011, blz. 32 [97]). 
Deze stages vinden bij voorkeur plaats in inclusieve scholen, maar gezien de evolutie naar 
inclusie in Vlaanderen alsnog eerder beperkt is, zouden ze ook in het buitengewoon onderwijs 
plaats kunnen vinden. De leerkrachten in opleiding komen op deze manier in contact met de 
leerlingen en de expertise van het buitengewoon onderwijs, hetgeen helpt om te leren over 
deze realiteit en de drempel naar inclusie verlaagt. 

Daarnaast is het belangrijk dat de leerkracht in opleiding kennis maakt met het netwerk (ouders, 
hulpverleners, …) rond een leerling met specifieke behoeften, om de realiteit van deze kinderen 
te ervaren. 
 

• Inclusie inbouwen in de standaardcompetenties van de leerkracht 

De competenties van een leerkracht stellen de leerkracht in staat om met vertrouwen de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle leerlingen in hun klas en tegemoet te komen 
aan hun leerbehoeften, ook van leerlingen met een handicap (European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, 2011, blz. 66). 
 
Door inclusieve competenties in het profiel van leerkrachten op te nemen, kan de overheid een 
duidelijk en consistent statement maken over wat leerkrachten geacht worden te weten en te 
doen, en kan ze ervoor zorgen dat leerkrachten over de vaardigheden en kennis beschikken die 
hen in staat stellen om inclusie met succes te implementeren (European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, 2011, blz.45 [97]). 
 
Een handig instrument om de inclusieve bekwaamheid van leerkrachten in kaart te brengen is 
het generieke competentieprofiel ‘Inclusief Bekwaam’ (Claasen et al, 2009 [100]). 
 
Naarmate meer en meer lerenden in een inclusieve omgeving worden opgeleid, zal ook het 
aantal leerkrachten in opleiding die op school directe en positieve ervaringen met inclusie 
hebben gehad, toenemen. Deze ervaringen kunnen een positieve invloed moeten hebben op 
het begrip, de houding en de waarden van de leerkrachten in opleiding ten aanzien van inclusie, 
en op het aantal rolmodellen en mentoren voor studenten en nieuwe leerkrachten (European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2011, blz. 65 [97]).    
  

5.3 Voortdurende professionele ontwikkeling van leerkrachten 
 

Bij- en nascholing moet ervoor zorgen dat leerkrachten de vaardigheden leren erkennen 
waarover ze reeds beschikken, en dat ze leren om ondersteuningsvragen te formuleren voor 
datgene waarin ze nog vaardigheden missen. Zo blijven leerkrachten in staat om de behoeften 
van hun leerlingen te ondersteunen, en krijgen ze de mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen.   

Deze professionele ontwikkeling kan leerkrachten helpen om beter in te spelen op nieuwe 
uitdagingen (zoals curriculumwijzigingen of digitalisering) en nieuwe competenties en 
vaardigheden te verwerven om inclusief onderwijs te ondersteunen. Mogelijkheden voor 
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permanente opleiding kunnen leerkrachten ook helpen om zich gesteund te voelen in hun rol 
en kunnen de status van leerkrachten als beroepsbeoefenaars versterken, waardoor ze zich 
meer gewaardeerd voelen, wat op zijn beurt kan bijdragen tot het behoud van leerkrachten in 
het beroep (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2015, blz.42 [108]).     
Er is een waaier aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor de voortdurende professionele 
ontwikkeling van leerkrachten:  

• Gespecialiseerde cursussen, workshops en opleidingen, georganiseerd door 
bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen, de overheid, koepels, gespecialiseerde 
organisaties en verenigingen 

• BaNaBa’s, masters en doctoraatsstudies 
• Afstandsonderwijs of e-Learning tools 

 
Deze opleidingen kunnen gespreid zijn over een aantal dagen of weken en kunnen door de 
leerkrachten gevolgd worden tijdens de schoolvakanties, op vrije dagen of tijdens werkdagen 
die specifiek voor opleidingsactiviteiten zijn bestemd. 
 
Het klaarstomen/voorzien van leerkrachten om aan de leerbehoeften van alle leerlingen te 
voldoen, begint bij de initiële lerarenopleidingen. De ontwikkeling van leerkrachten is echter een 
continu proces en voortgezette opleiding is nodig om ervoor te zorgen dat leerkrachten in staat 
blijven om nieuwe uitdagingen aan te kunnen, nieuwe competenties en vaardigheden te 
verwerven om inclusief onderwijs te ondersteunen, en zich gewaardeerd te voelen in hun rol als 
professional.  
 

5.4 Intervisie, professionele leergemeenschappen en samenwerking met 
experten 
 

Leerkrachten kunnen niet alles opvangen. Ze moeten leren om toenadering te zoeken en samen 
te werken met ouders, collega’s en andere professionals die vanuit hun expertise kunnen 
bijdragen aan een inclusieve school. 

Onderzoek wijst uit dat de samenwerking met experten in de ondersteuning van inclusief 
onderwijs zorgt voor kennisuitwisseling en uitbreiding van vaardigheden (Missiuna et al., 2015 
[111]). Door constructief samen te werken in professionele leergemeenschappen enerzijds en 
anderzijds experten effectief te betrekken in het uitwerken en implementeren van het 
individueel handelingsplan of begeleidingsplan van de leerling wordt de inclusie van de leerling 
op school en daarbuiten versterkt (Pameijer, 2017 [101]). 
 

6. De rol van de school in het inclusieproces: 
integrale toegankelijkheid 
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Om te kunnen deelnemen aan de cultuur en sociale activiteiten van een school moet een school 
toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De sociale 
en leeractiviteiten van een school strekken zich buiten het klaslokaal uit tot alle delen van het 
schoolterrein. De speelplaats, de eetzaal van de school of de bibliotheek moeten de inclusie en 
de volledige sociale participatie van alle leerlingen in de schoolgemeenschap bevorderen en hen 
in staat stellen een bijdrage te leveren aan de cultuur en de sociale activiteiten van de school.  
 
 

• Fysieke toegankelijkheid 
 
Bij de inrichting van de school- en klasomgeving moet steeds gewaakt worden over de integrale 
toegankelijkheid voor alle leerlingen. Denk aan het voorzien van voldoende brede doorgangen, 
toegankelijk sanitair, hellende vlakken, liften, aangepaste speeltuigen, … Hierbij moet steeds de 
keten van toegankelijkheid bewaakt worden: een toegankelijk toilet heeft weinig zin als de weg 
ernaartoe niet toegankelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat alle leerlingen samen van dezelfde 
infrastructuur gebruik kunnen maken: van dezelfde ingang van het schoolgebouw, hetzelfde 
sanitair, … Ook de autonomie van de kinderen moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden. 
 
Denk verder ook aan de veiligheid van de toegangen waarlangs leerlingen (met en zonder 
handicap) in een onbewaakt moment zouden kunnen ‘ontsnappen’: poortjes die enkel langs de 
buitenkant geopend kunnen worden, deurklinken die enkel met een combinatie van 
manipulaties bediend kunnen worden, het voorzien van een omheining, … 
Voor meer inspiratie: 
https://www.agion.be/sites/default/files/images/Agion_271214_web_0.pdf 
 

• Easy-to-read informatie  
 
Belangrijke informatie zoals mededelingen op borden of briefwisseling met de ouders moet 
beschikbaar worden gemaakt in klare taal of easy-to-read om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
(en ouders) ze kunnen begrijpen. Het is ook belangrijk dat de belangrijkste schooldocumenten, 
waaronder de visie en het pedagogisch project van de school, voorhanden zijn in easy-to-read. 
 
Meer info over het opstellen van easy-to-read teksten vindt u op https://easy-to-
read.eu/teaching-materials/. U kan zich ook wenden tot www.wablieft.be voor ondersteuning.  
 

• Visuele omgeving   
 
Heldere kleuren en complexe patronen kunnen sommige leerlingen overprikkelen. Muren met 
neutrale of pastelkleuren zijn rustgevend. Heldere kleuren kunnen dan worden geïntroduceerd 
door middel van displayboards. Kleur kan ook worden gebruikt als visueel hulpmiddel, zoals bij 
het markeren van routes en het gebruik van contrasterende kleuren of kleurlagen om ruimten 
of objecten, zoals trapranden, aan te duiden (Nieuw-Zeelands ministerie van Onderwijs, p.1 
[109]).  
 

https://www.agion.be/sites/default/files/images/Agion_271214_web_0.pdf
https://easy-to-read.eu/teaching-materials/
https://easy-to-read.eu/teaching-materials/
http://www.wablieft.be/
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• Prikkelvrije of -arme ruimten en structuren 
Er dienen ook stillere ruimten met zitplaatsen worden voorzien voor alle leerlingen. Hoewel deze 
ruimtes niet te veel afgezonderd mogen zijn, moeten ze stil genoeg zijn om de leerlingen te laten 
rusten en hun zintuiglijke systeem tot rust te laten komen. Alle leerlingen weten dat ze hier 
terecht kunnen wanneer ze daar nood aan hebben. Voor kinderen die nog nood hebben aan een 
slaapmoment tijdens de dag worden slaapruimtes voorzien. Bij het ontwerp en de inkleding van 
de ruimtes is er steeds ook aandacht voor akoestiek (bijvoorbeeld door het voorzien van 
geluidsdemping). 
 

• Organisatorische aanpassingen 
Een school kan met meerdere tijdsblokken werken voor de middagpauze waardoor niet alle 
leerlingen tegelijk van de eetzaal gebruik moeten maken en het in de eetzaal een pak rustiger 
is. Leerlingen die daar nood aan hebben eten in kleine groepjes en zitten met de klasleerkracht 
mee aan tafel. Zo kan de klasleerkracht ondertussen ook kennis maken met de mogelijkheden 
van die kinderen. 
 
Meer info over stressarme middagpauzes: https://www.klasse.be/101359/geen-stress-rust-
refter-middagpauze/ 
 
Scholen beseffen niet altijd welke mogelijkheden ze hebben en beperken daardoor hun eigen 
bewegingsvrijheid. Vb: Leerlingen toelaten om tijdens lesuren reva/kine/logo te volgen... : mag 
tot 150u4 maar de hele resem voorwaarden maakt het zo complex om toe te passen dat het 
begrijpelijk is dat scholen weinig inzetten op dergelijke flexibele organisatiemogelijkheden. 
 

Case Study: 

In 2013 onderzocht de Georgia State University wat het effect is van deelname aan 
buitenschoolse activiteiten op de sociale competentie (het vermogen om effectief om te gaan 
met sociale interacties) van 7 tot 12-jarige kinderen met een leerachterstand of een lichte tot 
matige verstandelijke beperking. 

Uit het onderzoek bleek dat meer tijd besteed aan ongestructureerde activiteiten, zoals vrij 
spel op de speelplaats, gerelateerd was aan een hogere beoordeling van sociale competentie. 
Een grotere deelname aan ongestructureerde activiteiten bleek een bijzonder sterk effect te 
hebben op kinderen met een verstandelijke beperking en hun deelname aan 
ongestructureerde activiteiten had een grotere impact op hen dan op hun leeftijdsgenoten 
die geen handicap hadden (Bianca A. Brooks, 2013, p.33 [110]).  

  

 
4  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281 : 3.2.4. Afwezigheden 
omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

https://www.klasse.be/101359/geen-stress-rust-refter-middagpauze/
https://www.klasse.be/101359/geen-stress-rust-refter-middagpauze/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281
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7. Samenvatting 
 

Inclusieve schoolvisie en -cultuur  

Het ontwikkelen van een schoolvisie is een belangrijk onderdeel van effectief schoolleiderschap. 
Een schoolvisie gaat verder dan het pedagogisch project of het schoolreglement. Het is een 
verklaring van de missie die men als school nastreeft, het biedt richtsnoeren om concrete 
beleidskeuzes te maken en een kader om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. 
Door onderwijspartners te betrekken bij de ontwikkeling van de schoolvisie zorg je ervoor dat 
alle partners de verwezenlijking ervan ondersteunen.  
 
Leerlingen uitsluiten is een barrière bij de totstandkoming van een inclusieve schoolcultuur. Het 
is belangrijk om actief te werken aan een klimaat waarin alle leerlingen zich betrokken voelen 
en waarin ze elkaar ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van werkgroepen 
waarin kinderen met en zonder beperking samen nadenken over een meer inclusieve school 
(aanpassen van de speelplaats, het klaslokaal, …).  
 
Betrekken van onderwijspartners en lokale gemeenschap  
 
Om tot een meer inclusieve schoolomgeving te komen is het belangrijk dat de onderwijspartners 
goed samenwerken. Sinds 2004 zet het participatiedecreet de krijtlijnen uit van participatie op 
school. De concrete invulling gebeurt op school zelf, op maat van het schoolpubliek en rekening 
houdend met de tradities.  
 
Ouders zijn heel belangrijke onderwijspartners. Onderzoek toont dat de betrokkenheid van 
ouders bij de school een positieve invloed heeft op de schoolse ontwikkeling van kinderen: de 
leerprestaties verhogen, minder leerlingen blijven zitten en er is minder schooluitval5.  
 
Naast de leerlingen en ouders zijn er uiteraard nog heel wat onderwijsactoren: schoolpersoneel 
(directeur, leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, 
administratief personeel, onderhoudspersoneel), schoolbestuur, CLB, pedagogische 
begeleidingsdienst, ondersteuningsnetwerk en scholen voor buitengewoon onderwijs, 
therapeuten, persoonlijk assistenten, scholen en lerarenopleidingen waarmee wordt 
samengewerkt, …  
 

 
5 Desforges en Abouchaar, 2003; Lusse, 2011; Menheere en Hooge, 2010; Smit et al., 2006   
Hoover-Dempsey, K.V., Walker, J.M.T., Sandler, H.M., Whetsel, D., Green, C.L., Wilkins, A.S. en Closson, 
K. (2005). Why Do Parents Become Involved? Research Findings and Implications. The Elementary 
School Journal,106(2), p.105-130 
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Al deze partners moeten de mogelijkheid krijgen om hun verwachtingen te verduidelijken en te 
bespreken hoe de kwaliteit van het samenwerkingsproces kan worden verbeterd. Ze worden zo 
veel mogelijk betrokken bij het schoolbeleid en krijgen een gelijkwaardige rol bij het ontwikkelen 
van de schoolvisie, het bepalen van de leerdoelen en leeractiviteiten, het opstellen van 
handelingsplannen …  
 
Professionele ontwikkeling  
 
Leerplannen en curricula van scholen moeten voldoende flexibel zijn om tegemoet te komen 
aan de leerbehoeften van alle leerlingen. Daarnaast moeten leerkrachten in hun basis- en 
voortgezette opleiding de kennis en vaardigheden opdoen en de instrumenten leren kennen en 
hanteren die ze nodig hebben om aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de klas 
tegemoet te kunnen komen. Zo wordt inclusie ingebouwd in de standaardcompetenties van de 
leerkracht.  
 
Maar leerkrachten kunnen nooit alles opvangen. Ze moeten toenadering zoeken en 
samenwerken met ouders, collega’s en andere professionals die vanuit hun expertise kunnen 
bijdragen aan een inclusieve school.  
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