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1. Inclusieve klassen 
 

In inclusief onderwijs krijgt de leerling onderwijs dat afgestemd is op zijn onderwijsbehoeften 
met het oog op gelijkwaardige mogelijkheden om kwalitatief hoogstaand onderwijs te genieten 
zonder gescheiden te zijn van andere leerlingen. In een inclusief onderwijssysteem wordt het 
kader aangepast aan de diversiteit van de behoeften van de lerenden. Het past attitudes, 
benaderingen en strategieën toe die alle lerenden, ongeacht hun ondersteuningsnoden, 
betrekken bij alle activiteiten en het is afgestemd op hun individuele leerniveau. 

Een inclusieve klas biedt een ondersteunende en meer responsieve omgeving voor alle 
leerlingen, met inbegrip van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Inclusie betekent ook respect voor mensen van alle achtergronden en culturen. Door onze 
leerlingen het belang hiervan te leren kennen, creëren we een meer tolerante en begripvolle 
omgeving. Dit heeft zowel impact in de klas en op school, als in de samenleving in het algemeen. 

Een inclusieve school of klas kan alleen succesvol zijn als alle leerlingen het gevoel hebben dat 
ze echt deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Dit kan alleen met een open en eerlijke 
dialoog over verschillen en door begrip en respect voor mensen met verschillende talenten en 
achtergronden. Een inclusieve omgeving is een omgeving waar iedereen zich gewaardeerd 
voelt.   

 

2. Inclusie: voordelen voor alle leerlingen 
 

Uit onderzoek blijkt dat zowel leerlingen met als zonder handicap baat hebben bij inclusief 
onderwijs. Voor leerlingen met een handicap omvatten deze voordelen:  

• Het volledige genot van hun mensenrechten 
• De volledige ontwikkeling van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit 
• Betere communicatieve en sociale vaardigheden, meer vriendschappen 
• Minder afwezigheden en minder doorverwijzingen voor storend gedrag 
• Recht op onderwijs en ondersteuning op maat 
• Vertoeven binnen de eigen gemeenschap en het eigen netwerk 

Voor hun leeftijdsgenoten zonder handicap blijken inclusieve klassen tot een meer positieve 
houding ten opzichte van diversiteit te leiden. Samen met leerlingen met een handicap in de 
klas zitten, kan positieve effecten hebben op sociale attitudes en overtuigingen. Dit omvat:  
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• Verminderde angst voor menselijke verschillen en meer comfort en bewustzijn  
• Groei in sociale intelligentie (verhoogde tolerantie van anderen, effectievere 

communicatie met alle leeftijdsgenoten) 
• Beter zelfbeeld (meer gevoel van eigenwaarde, gepercipieerde status en gevoel van 

samenhorigheid)  
• Ontwikkeling van persoonlijke morele en ethische principes (minder vooroordelen, 

meer ontvankelijkheid voor de behoeften van anderen)  

Uit onderzoek blijkt verder dat leerlingen verschillende  ontwikkelingsnoden hebben en dat 
inclusief onderwijs hieraan tegemoet komt.  

3. De rol van peers en leerkrachten 
 

Om inclusieve klassen te creëren dienen leerkrachten hun kennis, vaardigheden en methoden 
op bepaalde vlakken kritisch te herbekijken. Succesvolle inclusiepraktijken focussen niet alleen 
op de aanwezigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, maar op de kwaliteit 
van hun ervaringen en hun prestaties over het curriculum heen.  

Leerkrachten, ondersteund door onderwijspartners, spelen een centrale rol in het 
bewerkstelligen van de mind-shift naar inclusief onderwijs. Een inclusieve klas verwelkomt, 
verzorgt en onderwijst alle kinderen, ongeacht hun geslacht, fysieke, verstandelijke, sociale, 
emotionele, taalkundige of andere kenmerken. Een inclusieve klas is er dus een waarin de 
leerkracht de meerwaarde van deze diversiteit in de klas inziet en maatregelen neemt om te 
verzekeren dat alle leerlingen kunnen leren. 

De implementatie van inclusief onderwijs vereist dat leerkrachten hun onderwijspraktijk 
heroverwegen. Uit onderzoek1 blijkt echter dat veel leerkrachten zich niet competent voelen 
om dit te doen, ook al zijn ze voorstander van inclusief onderwijs. Veel leerkrachten aarzelen 
bijgevolg om leerlingen met een handicap op te nemen in hun klas. Daarom is het belangrijk dat 
leerkrachten kunnen steunen op professionele partners, die hen begeleiden in hun 
professionele ontwikkeling en het delen van goede praktijken. Onderzoek toont ook aan dat 
leerkrachten die een opleiding over inclusie hebben gevolgd, vaker positief staan ten aanzien 
van de inclusie van leerlingen met een handicap: ondersteuning doet handelingsverlegenheid 
verdwijnen (Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]).  

Opleidingsprogramma's die gericht zijn op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen of 
handicaps bleken doeltreffender dan algemene opleidingsprogramma's. Tools en strategieën 
die aansluiten bij de specifieke vragen van leerkrachten en bij hun onderwijscontext (bv. het 

 
1  Diversiteitsbarometer Onderwijs, Unia, 2018: 
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-_NL_AS.pdf  

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-_NL_AS.pdf
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curriculum) zouden het meest nuttig en effectief zijn om veranderingen in de klaspraktijk te 
bewerkstelligen. Het gaat dan bijvoorbeeld over kenmerken van specifieke problematieken, en 
veelvoorkomende onderwijsbehoeften en -noden. De installatie van professionele 
leernetwerken (zie hoofdstuk 5) zou hier ook een antwoord op bieden, gezien er dan op niveau 
van leerling, leerkracht en klascontext oplossingen kunnen gezocht worden (Van Mieghem, 
Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]). In ieder geval is het essentieel dat leerkrachten de tijd 
en ruimte krijgen om zichzelf permanent verder te professionaliseren (zie ook hoofdstuk 5).  

 

Voorbeelden van inclusieve lesgeefmethodes:   

Co-teaching 
Co-teaching is een effectieve en gebruiksvriendelijke pedagogische methode om een krachtige 
leeromgeving te realiseren. Zowel leerlingen met als zonder specifieke onderwijsbehoeften 
profiteren ervan. Fluijt, Bakker en Struyf (2016) [113] definiëren co-teaching als: “Meerdere 
professionals werken samen in een co-teaching team, met een gedeelde visie, op een 
gestructureerde manier, gedurende een langere periode waarin zij in gelijke mate 
verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs en goed leren voor alle leerlingen in hun klas”.  

Co-teaching teams ontwikkelen een houding waarin zij de complexiteit in hun werk omarmen 
als een kans voor professionele ontwikkeling. Daarnaast biedt teamreflectie kansen om co-
teachers te versterken en hun professionaliteit te verhogen. Dit vergt dat leerkrachten hierin 
opgeleid worden maar ook dat er oplossingen worden gevonden voor de organisatorische 
aspecten: zoals training in en tijd voor co-planning, co-instructie, co-assessment en co-reflectie. 
Doeltreffende strategieën voor co-teaching richten zich rechtstreeks op de leerdoelen van de 
leerlingen en geven een adequate, geplande instructie.   

Peersupport 
 
Peer support is een strategie waarbij leerlingen per twee of in kleine groepjes worden samen 
gezet om deel te nemen aan leeractiviteiten rond academische en sociale vaardigheden. 
Onderzoek wijst uit dat deze methodologie positieve resultaten oplevert met betrekking tot de 
prestaties van leerlingen en op termijn een gevoel van erbij horen oplevert. Peer support biedt 
leerkrachten een middel om het onderwijs voor leerlingen met en zonder handicap te 
verbeteren. (De Boera, Pijla, Minnaerta, 2012 [114]).  

Belangrijk is een goede planning over het inzetten van welke techniek op welk moment, en 
welke individuele doelen men voor ogen heeft in relatie tot de doelstellingen van de les 
(Szumski, Smogorzewska, Karwowski, 2017 [115]). De leerkracht moet daarbij duidelijk 
communiceren naar alle leerlingen wat hun rol is en welke verwachtingen ten aanzien van hen 
worden gekoesterd. Men mag uiteraard niet zover gaan dat men de evaluatie van de ene leerling 
koppelt aan de prestatie van de andere. 
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Enkele voorbeelden van peer support-technieken: 

• Samenwerkend Leren 

Een instructiestrategie die gebruikt wordt om de vaardigheden te versterken. Deze lesmethode 
geeft de leerlingen de tijd voor oefening en bespreking, en biedt mogelijkheden om hogere 
denkvaardigheden te gebruiken. 

• Cross-Age Peer Support  

Dit is een andere strategie die helpt bij het leren in een algemene onderwijssetting. Bij deze 
aanpak gaat het meestal om oudere leerlingen, gewoonlijk middelbare schoolleeftijd, die 
educatieve ondersteuning bieden aan basis- of middelbare scholieren.   

• Peer modelling 

Dit kan leerlingen helpen theoretiseren. De leerkracht kan peers ook inzetten om te assisteren 
bij het geven van instructies, het verduidelijken van opdrachten of het aanspreken van 
leerlingen die storend gedrag stellen, zonder dat dit het lesgebeuren verstoort. Het is een 
uitstekende manier voor medeleerlingen om passende gedragsmodellen aan te reiken voor 
leerlingen die hun sociale vaardigheden moeten verbeteren. Dit moet uiteraard bedachtzaam 
worden ingezet: medeleerlingen kunnen de rol van de leerkracht nooit overnemen.  

 

4. De rol van het gezin 
 

De betrokkenheid van de ouders is belangrijk in het opzet van inclusief onderwijs. Uiteraard 
mag deze betrokkenheid geen voorwaarde zijn voor een succesvol inclusief traject: niet alle 
ouders hebben de nodige tijd, vaardigheden of kennis om een actieve rol op te nemen in het 
onderwijsgebeuren van hun kinderen.  Veel ouders willen dat hun kinderen via deelname aan 
inclusief onderwijs in de echte wereld welkom zijn en dat hun kinderen het respect en de 
middelen krijgen die ze nodig hebben en verdienen, gelijkwaardig aan leerlingen zonder 
handicap. Gezinnen en groepen uit de gemeenschap kunnen een actieve rol spelen bij het 
bevorderen van inclusief onderwijs door de schoolautoriteiten te helpen en samen te werken 
bij het uitwerken van ondersteuning of aanpassingen voor het onderwijs van leerlingen met een 
handicap.  

Een hoge betrokkenheid van het gezin bij het onderwijs, leidt er vaak toe dat de leerlingen meer 
bereiken, dat ze langer op school blijven en zelf sterker betrokken zijn. De aanwezigheid van 
naaste familie in het leven van een kind, kan een cruciale rol spelen bij het vormen van zijn 
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persoonlijkheid. De betrokkenheid van de ouders bij het inclusief onderwijs van hun kind zorgt 
onder meer voor het opbouwen van positieve relaties en een groter gevoel van eigenwaarde 
en optimisme bij henzelf, hun kinderen en de leerkrachten. Voor ouders is het ook belangrijk 
om te zien op welke manier hun kind met specifieke onderwijsbehoeften baat heeft bij het 
gevolgde onderwijs (Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]).  

 

Een consequente en resultaatgerichte samenwerking, met duidelijke afspraken, tussen ouders 
en leerkrachten leidt meestal tot een betere ondersteuning voor kinderen. Samen kunnen zij 
ervoor zorgen dat kinderen de vaardigheden en bekwaamheden verwerven die zij in hun 
verdere leven nodig hebben. Ouders hebben uiteraard een zeer goed zicht op de voorkeur en 
afkeer, sterktes en zwaktes, behoeften en verlangens, talenten, capaciteiten, aanleg en 
uitdagingen van hun kinderen. Deze informatie delen met de leerkrachten is van onschatbare 
waarde bij het ontwikkelen van een educatief plan voor het kind. Daarnaast kan de leerkracht 
goede inschattingen maken over de schoolse en sociale vaardigheden van het kind, vanuit zijn 
ervaring met de leerling in de klaspraktijk.  

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij alle aspecten van de besluitvorming over de 
opvoeding van het kind. Het kan helpen dat ouders en leerkrachten samen onderzoeken welke 
specifieke onderwijsbehoeften het kind heeft. Het is in het belang van het kind dat het aanleren 
van kennis, vaardigheden en attitudes zo consequent mogelijk gebeurt. Strategieën die lijken te 
werken in de klaspraktijk worden best in de context van het gezin zoveel mogelijk verder gezet, 
en andersom. Een goede afstemming en uitwisseling tussen ouders en leerkrachten is dan ook 
essentieel. Naarmate het kind ouder wordt, kan het uiteraard ook best zelf steeds meer 
betrokken worden bij dit alles.  

5. Opzetten van inclusieve klassen 
 

Het opzetten van inclusieve klassen begint met het begrijpen van de onderwijsbehoeften van 
alle leerlingen. Er zijn drie belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden: 

1. De pedagogie  
2. De inhoud  
3. Het gereedschap en de technologie ter ondersteuning van de leerstof 

 

Stap 1: Inclusieve pedagogie 
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Wanneer je je pedagogie inclusiever wil maken, zijn er wellicht aanpassingen nodig aan de 
manier waarop leren wordt gestimuleerd en de middelen die hiervoor nodig zijn. Het is 
belangrijk om te starten met het herbekijken van het curriculum, onderwijsdoelen, en 
lesmateriaal, en zoeken naar manieren om dit aangepast aan te brengen en toe te passen.  

Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn aan welke onderwijsdoelen men met de leerling 
zal werken en binnen welke tijdsspanne men deze wil aanbieden en bereiken. Wat zijn de 
concrete onderwijsdoelen om het onderwijsniveau te bereiken dat nodig is om door te stromen 
en een studiebekrachtiging te bekomen (eindtermen)? 

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 deze leerling? Op welke manier kunnen hulpmiddelen worden ingezet? Of moet 
men voor een leerling toch voor wezenlijk andere einddoelstellingen (en dus een IAC) gaan? De 
leerkracht kan zich hierbij laten ondersteunen door een collega. Bovendien kan de school altijd 
rekenen op de pedagogische begeleidingsdienst. 

Bij leerkrachten bestaat 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. 

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. 

Voor leerlingen met een verslag zal de klassenraad op maat van de leerling leerdoelen kiezen, 
in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met 
andere externe ondersteuners. Op regelmatige tijdstippen worden de vooropgestelde doelen 
geëvalueerd en wordt het IAC bijgestuurd. De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing 
van de volledige persoonlijkheid van de leerling en op zo volwaardig mogelijke participatie aan 
het klas- en schoolgebeuren. 

Enkele praktische tips: 

• Werk zoveel mogelijk gedifferentieerd. Door leerlingen verschillende opties te geven om 
hun kennis en begrip op de beste manier te tonen, verhoog je hun betrokkenheid en 
zorg je ervoor dat aan alle leerstijlen en noden kan worden voldaan zonder complexe 
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aanpassingen. Twee technieken om vlotter gedifferentieerd te werken zijn peer-support 
en co-teaching. 

• Geef duidelijke en stapsgewijze instructies voor alle onderdelen, beoordelingen en 
activiteiten. Het is belangrijk dat leerlingen precies begrijpen wat er van hen wordt 
verwacht.  

• Maak in het hele curriculum werk van een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld aan de 
hand van de principes van Universal Design for Learning (UDL) (zie bijvoorbeeld 
https://sites.arteveldehogeschool.be/udl/over-udl) of van een ander model 
(binnenklas-differentiatie). 

 

Stap 2: Toegankelijk lesmateriaal 
 

Inclusief denken vergt ook dat de inhoud van de leerstof kan worden herbekeken. Het betekent 
ook dat we ervoor kiezen om geen inhoud te gebruiken die niet aan de verwachtingen voldoet. 
Check de inhoud van je cursus op de volgende elementen: 

• Indien je een syllabus gebruikt, dient deze toegankelijk te zijn voor alle leerlingen. 
Definieer duidelijk cursusdoelen en leerresultaten, zowel in de syllabus als in de 
opleidingsonderdelen zelf.  

• Alle afbeeldingen hebben een alternatieve tekst of zijn expliciet gemarkeerd als 
decoratief.  

• Vermijd afbeeldingen van tekst in je inhoud.  
• Zorg voor duidelijke structuur in Word- en PowerPoint-documenten.  
• Zorg voor toegankelijkheid van je pdf-documenten.  
• Voorzie zoveel mogelijk video’s van een onderschrift.  
• Breng in je voorbeelden, afbeeldingen of omschrijvingen ook diversiteit aan bod, zodat 

leerlingen zichzelf en hun situatie kunnen herkennen in je lessen. 
• Zet ondersteunende software in om lezen, schrijven en studeren te faciliteren. 

 

 

Stap 3: Inclusieve technologie en gereedschap 
 

Inclusief denken vergt inzicht in hoe mensen omgaan met de verschillende tools die je gebruikt 
en deze zo nodig aanpassen. Bij het selecteren van gereedschappen en technologieën voor 
gebruik in je klas moet je rekening houden met de impact die deze kunnen hebben op mensen 
met uiteenlopende noden.  

https://sites.arteveldehogeschool.be/udl/over-udl
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• Hebben de kleuren binnen de toepassing het juiste contrast?  
• Vergroot de hele pagina, niet alleen de tekst?  
• Zijn alle bedieningselementen toegankelijk met een toetsenbord?  
• Verplaatst het klikken op labels van formulieren de cursor naar het juiste element?  
• Worden auditieve en visuele meldingen in meer dan één formaat aangeboden?  
• Is de inhoud duidelijk wanneer style sheets zijn uitgeschakeld in de browser?  
• Zijn er extra plug-ins en downloads nodig?   
• Vermijd knipperende beelden of animaties in je cursus. Je gebruikt enkel animaties 

wanneer ze cruciaal zijn voor het lesmateriaal en niet gewoon leuk of interessant. Als je 
ze toch gebruikt, zorg er dan voor dat je goed hebt uitgelegd wat de animatie overbrengt 
in alternatieve tekst of gedetailleerde tekstbeschrijvingen.  

 

5.1. Case Study: Inclusieve klaslokalen 
 

Veel kinderen met een Autisme Spectrumstoornis hebben ook een verstandelijke beperking. 
Daarom focussen we in dit deel aan aanpassingen die het klaslokaal voor veel (maar niet alle!) 
leerlingen met ASS toegankelijker maken. Het is belangrijk om telkens opnieuw te vertrekken 
van de individuele situatie van elk kind, los van het ‘label’ dat het kind meekreeg. Voor eenzelfde 
‘label’ zijn soms tegenovergestelde aanpassingen nodig. 

Soms hebben leerlingen met ASS het moeilijk in een school voor gewoon onderwijs omdat ze 
zich ongemakkelijk voelen of zich onveilig of zelfs bang voelen in hun onderwijsomgeving. Dit 
geldt uiteraard ook voor leerlingen zonder ASS. Een geschikte leeromgeving kan net zo belangrijk 
zijn voor het succes van een leerling als elke onderwijsstrategie of onderwijsinstrument. 
Leerlingen moeten zich kunnen ontspannen, ze moeten zich veilig voelen om te kunnen leren. 
Leerkrachten dienen daarom goed na te denken over hoe de klaslokalen zijn georganiseerd. Zo 
moeten de geluiden, geuren, verlichting en zitmogelijkheden in de klaslokalen in beschouwing 
worden genomen.  

Geluiden  
Sommige leerlingen met ASS en verstandelijke beperkingen reageren negatief op geluiden die 
de meeste mensen negeren of zelfs niet opmerken (bijv. het gonzen van een ventilator aan het 
plafond). Leerlingen kunnen ook negatief reageren op een geluid dat andere leerlingen als 
prettig ervaren, terwijl ze helemaal niet reageren op het dichtslaan van een deur of het geluid 
van een sirene. Door nauw contact met de ouders, kan men deze informatie achterhalen. Hier 
zijn enkele ideeën om leerlingen te helpen omgaan met geluiden:  

• Als een storend geluid eenmaal is ontdekt, kan het helpen om de leerling zo ver 
mogelijk van de geluidsbron te laten plaatsnemen.  
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• Probeer oordopjes of koptelefoons voor sommige activiteiten of voor gebruik in 
bepaalde delen van het schoolgebouw (bijv. gymzaal).  

• Verminder het lawaai in de klas. Echo's en geluid kunnen worden verminderd door het 
aanbrengen van voltapijt. In sommige klassen plaatst de school in twee geknipte 
tennisballen onderaan de bodem van de stoel- of bureaupoten; deze aanpassing dempt 
de geluiden die ontstaan bij het verschuiven van het meubilair.  

• Kan het geluid vermeden worden? Als een leerling bijvoorbeeld ineenkrimpt wanneer 
hij applaus hoort, kunnen leerlingen een ander systeem van waardering ontwikkelen. 
Als fluitjes pijnlijk zijn voor een leerling kan de leerkracht lichamelijke opvoeding een 
megafoon, bel, muziek, buzzer of handgebaar te gebruiken om de activiteiten te starten 
en te stoppen.  

• Bereid de leerling voor op het geluid. Als de leerkracht weet dat de schoolbel op het 
punt staat te rinkelen, kan de leerling aangemaand worden om zijn oren te stoppen of 
gevraagd worden om zich klaar te maken.  

• Laat leerlingen zachte muziek beluisteren met behulp van koptelefoons in een 
lawaaierige of chaotische omgeving of speel voor alle leerlingen af en toe zachte muziek 
(bijv. klassiek).  

• Veel leerlingen hebben effectieve manieren om met problematische geluiden om te 
gaan. Sommige leerlingen zullen zich bijvoorbeeld concentreren op een object of 
krabbelen op papier als ze last hebben van geluiden. Besteed aandacht aan deze 
strategieën en kom er indien mogelijk niet in tussen. Hoewel de copingmechanismen 
van een leerling niet voor iedereen duidelijk zijn, moeten de leerkrachten openstaan 
voor de mogelijkheid dat gedrag zoals met de handen wapperen en vingerbewegingen 
nuttig kan zijn voor de leerling.  

Leerlingen kunnen sommige geluiden zeer nuttig of aangenaam vinden en deze geluiden kunnen 
worden gebruikt om de leerling te ondersteunen. Zo bijvoorbeeld vinden sommige leerlingen 
geluiden van de natuur (bijv. stromend water) kalmerend. Als deze geluiden kunnen worden 
geïdentificeerd, kunnen ze worden gebruikt om de leerling overdag te ondersteunen. Een 
leerling die van watergeluiden geniet, kan bijvoorbeeld overdag naar een cd met deze geluiden 
luisteren.  

Muziek kan ook worden gebruikt als een leermiddel en als een leerplanaanpassing ter 
ondersteuning van het leren van leerlingen met ASS.   

Geuren  

Een leerling met een verhoogd zintuiglijk systeem kan in slechts enkele ogenblikken 
verschillende geuren opnemen - de natte schoenen van een klasgenoot, het glazuur op een 
cupcake, de geur van een muffe kast, het zaagsel in de hamsterkooi, de haargel van de leraar en 
de rubbercementlijm die werd geopend. Waar de meeste leerlingen enkel geuren als kalkstof of 
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krijt met scholen associëren, kunnen leerlingen met een verhoogd zintuiglijk systeem tientallen 
of honderden geuren met de school associëren. 

Voor dergelijke leerlingen is het belangrijk om bewust te zijn van de impact van alle mogelijke 
geuren op het leerproces van het kind: persoonlijke verzorgingsproducten van leraren en andere 
leerlingen (bijvoorbeeld parfum), verf en andere kunstenaarsbenodigdheden, 
schoolbenodigdheden (bordstiften, krijt), schoonmaakmiddelen, geurtjes van huisdieren en 
planten, voedselgeuren (ook uit een andere klas komend)… Leerkrachten kunnen een paar 
voorzorgsmaatregelen nemen en de impact van sommige geuren tot een minimum beperken. 
Biedt leerlingen de mogelijkheid om geuren waarop hij/zij negatief reageert te mijden door 
naast het open raam te zitten, om over een kleine persoonlijke ventilator te beschikken, … En 
ga op zoek naar geuren waar de leerling positief op reageert om het welzijn van het kind tijdens 
het leerproces te verhogen. 

6. Samenvatting 
In een inclusieve klascontext worden leerlingen met en zonder beperking overeenkomstig hun 
individuele leerniveau samen bij alle activiteiten betrokken. Door een open en eerlijke dialoog 
over verschillen krijgen leerlingen meer begrip voor elkaar en krijgen ze het gevoel echt deel uit 
te maken van de schoolgemeenschap. Onderzoek1 toont dat zowel leerlingen met als zonder 
beperking baat hebben bij inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs vraagt dat leerkrachten hun 
onderwijspraktijk onder de loep nemen. Ze moeten daarbij kunnen steunen op partners die hen 
begeleiden in hun professionele ontwikkeling en het delen van goede praktijken.  

Handelingsgericht werken  

Leerkrachten zijn geen orthopedagogen. Ze hoeven niet gespecialiseerd te zijn in de 
beperkingen van hun leerlingen. Leerkrachten hebben wel de expertise om binnen hun 
vakgebied de lesinhoud aan te brengen op maat van de leerling. Daarbij kunnen ze bouwen op 
de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW): (1) handelingsgericht werken is 
doelgericht, (2) het steunt op wisselwerking en afstemming, (3) de onderwijs en 
opvoedingsbehoeften staan centraal, (4) de leerkracht en de ouders doen ertoe, (5) het benut 
de positieve aspecten, (6) er wordt constructief samengewerkt, en (7) er wordt systematisch en 
transparant gewerkt.   

Om deze zeven uitgangspunten dagelijks waar te maken is het belangrijk om permanent te 
evalueren wat goed loopt en wat voor verbetering vatbaar is. Lees er meer over in 
Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces (Acco, 2018).  

Ouderbetrokkenheid  

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler van handelingsgericht werken. Wanneer de ouders 
worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen worden betere resultaten geboekt voor 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Handelingsgericht%20werken.pdf
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448093/Handelingsgericht-werken--
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leerlingen en leerkrachten. Voor ouders is het ook belangrijk om te zien op welke manier hun 
kind met specifieke onderwijsbehoeften baat heeft bij het gevolgde onderwijs.  

Toegankelijk lesmateriaal  

Door het lesmateriaal van meet af aan toegankelijk te maken, vermijd je aanpassingen achteraf. 
Voor tips rond de toegankelijkheid van digitale documenten verwijzen we naar Anysurfer.  

Competentie-ontwikkeling  

Inclusief onderwijs gaat over verschillende aspecten van het lesgeven. Het gaat over je 
leerkrachtstijl, klasklimaat, groepsindeling, instructie, motivatie van leerlingen... Soms zie je als 
leerkracht door de bomen het bos niet meer. Het is dan van belang om richting te krijgen waar 
je best op focust. De kijkwijzer inclusieve klaspraktijk helpt je daarbij.  

Voor meer inspiratie verwijzen we graag naar Potential: Power to teach all, een project dat 
leerkrachten ondersteunt in hun competentie-ontwikkeling.  

Co-teaching en coöperatief leren  

Co-teaching is een effectieve en gebruiksvriendelijke manier om om te gaan met de diversiteit 
in de klas. Aan de hand van teamreflectie krijgen co-teachers bovendien de kans om hun 
professionaliteit te verhogen. Dit vergt dat leerkrachten hierin opgeleid worden maar ook dat 
er oplossingen worden gevonden voor organisatorische aspecten. Neem een kijkje op Klasse om 
meer te weten te komen over verschillende vormen van co-teaching. Of laat je inspireren door 
het team dat werd uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2019 of door deze leerkrachten wiskunde.  

Coöperatief leren of samenwerkend leren is een strategie waarbij leerlingen per twee of in 
kleine groepjes worden samen gezet rond specifieke leeractiviteiten. Onderzoek2 wijst uit dat 
deze aanpak positieve resultaten oplevert met betrekking tot de prestaties van leerlingen en op 
termijn een gevoel van samenhorigheid creëert. Meer informatie vind je op Coöperatief leren in 
beeld.  

Onderwijsdoelen  

Het is belangrijk om alle leerlingen uitdagende doelen voor te schotelen, ook leerlingen met een 
verstandelijke beperking. Zij hebben ook baat bij hoge verwachtingen, voor zover die realistisch 
zijn. Alle betrokkenen moeten duidelijk weten aan welke onderwijsdoelen men met de leerling 
zal werken en binnen welke tijdsspanne men deze wil aanbieden en bereiken. Welke specifieke, 
tussentijdse doelstellingen kan men laten vallen om het inclusief onderwijstraject haalbaar te 
maken? Kunnen we andere specifieke doelstellingen formuleren voor deze leerling? Op welke 
manier kunnen we hierbij hulpmiddelen inzetten?  

In deze leidraad vind je handvaten om het overleg rond redelijke aanpassingen voor leerlingen 
met een (gemotiveerd) verslag kwaliteitsvol te laten verlopen.  

https://www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/documenten
https://potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dd26fab8232a.pdf
https://potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dd26fab8232a.pdf
https://www.klasse.be/88761/co-teaching-6-vormen/
https://www.youtube.com/watch?v=KcmONSgpjTw
https://www.klasse.be/198192/wiskunde-in-secundair-co%E2%80%91teachen-op-maat-van-elke-leerling/
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/overleg-rond-redelijke-aanpassingen-op-school-een-leidraad
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Klasmanagement  

Veel leerlingen hebben het moeilijk met een drukke klasinrichting. Om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich veilig voelen in de klas, kan de leerkracht het schooljaar starten met lege muren. 
Doorheen het jaar krijgen leerlingen inspraak in wat er aan de muren komt. Zo komt de 
klasinrichting niet over als een bedreiging, maar integendeel als iets waaraan ze zelf vorm 
hebben gegeven. Daarnaast hebben leerlingen baat bij een gestructureerde manier van 
lesgeven en aan duidelijke verwachtingen ten aanzien van gedrag.  

Ondersteuning  

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een 
leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs 
extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
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