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Dankwoord 
 

Dit document werd opgesteld met de steun van het Erasmus+ financieringsprogramma onder 
de subsidieovereenkomst 2017-3338/001-001. 

 

De steun van de Europese Commissie aan de productie van deze publicatie 
vormt geen goedkeuring van de inhoud, die enkel de visies van de auteurs 
weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het 

gebruik van de informatie die dit document bevat. 

 

 

De projectpartners van ‘De bevordering van positieve houdingen en een empirisch onderbouwd 
beleid voor inclusief onderwijs’ (IE+) worden hierbij hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan dit 
document. 

 

 

De andere resultaten van het IE+ project zijn te vinden op de webpagina van het project: 
www.easpd.eu/en/content/promoting-inclusive-education 
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1. Inleiding  
 

Deze opleidingshandleiding is te gebruiken door alle trainers die de opleiding over inclusief 
onderwijs van IE+ zullen geven. In combinatie met de zes bijbehorende opleidingshoofdstukken, 
zal deze handleiding de trainers voorzien van de praktische kennis en expertise om een opleiding 
te kunnen geven aan beleidsmakers in de onderwijssector. De opleiding stelt de beleidsmakers 
in staat om empirisch onderbouwde beleidsvormen te implementeren, die steun zullen bieden 
aan de realisatie van inclusief onderwijs voor kinderen met een intellectuele handicap in hun 
regio. 

Deze handleiding verschaft u meer informatie over het doelpubliek van deze opleiding, de 
mogelijke motivaties die hen kunnen aanmoedigen om deel te nemen, en de beste manier om 
hen bij de uitvoering van uw opleiding te betrekken. 

De handleiding is een product van het project ‘De bevordering van positieve houdingen en een 
empirisch onderbouwd beleid voor inclusief onderwijs’ (IE+), dat beleidsmakers wil voorzien van 
de nodige informatie, opleiding en tools die een empirisch onderbouwd beleid mogelijk maken, 
om zo de overgang naar inclusief onderwijs voor kinderen te ondersteunen. Het project wordt 
aangedreven door 7 partners uit 5 Europese landen, uit de burgergemeenschap, de academische 
wereld, ondersteuningsdiensten en NGO’s in de onderwijssector. Deze handleiding en haar 
opleidingshoofdstukken werden allebei gecoproduceerd, zowel bij hun ontwerp en ontwikkeling 
als hun uitvoering; en de bijdrage van belangrijke betrokkenen en onze 10 eerste trainers waren 
van groot belang voor hun verwezenlijking. 

 

2. Inclusief Onderwijs: Vooruitgang 
 

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht dat in veel internationale rechtsinstrumenten 
inzake mensenrechten wordt vastgelegd. Het belangrijkste van die rechtsinstrumenten is het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD, Verenigde Naties, 
2006). Artikel 24 van dat verdrag verwijst naar het recht op inclusief onderwijs (IE) voor 
studenten met een handicap, wat benadrukt dat de verdragsstaten een inclusief 
onderwijssysteem en levenslang leren moeten voorzien op alle niveaus, om zo de volgende 
zaken te bevorderen (Verenigde Naties, 2006, p. 16): 

- De volledige ontwikkeling van het menselijke kunnen; 
- De volledige ontwikkeling van persoonlijkheid, talenten en creativiteit; 
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- De effectieve deelname aan een vrije maatschappij. 

In het verdrag wordt benadrukt dat het inclusief onderwijs zich niet enkel mag richten op de 
onderwijsinhoud (zoals reken- of leesvaardigheid), maar dat het holistisch moet zijn en de 
volledige ontwikkeling van studenten met een handicap moet bevorderen, net als hun deelname 
aan gemeenschappen en de maatschappij als waardige leden (Amor, Verdugo, Calvo, Navas, & 
Aguayo, 2018). Door deze aanpak bevordert een inclusief onderwijssysteem de Levenskwaliteit 
van de leerlingen met een handicap, en ondersteunt het hun persoonlijk welzijn.   

Hoewel dit recht in veel mensenrechtenverdragen wordt vastgelegd en er voor elk lid van onze 
maatschappij veel voordelen zijn aan inclusief onderwijs, is de toegang tot het reguliere 
onderwijs voor veel studenten met een handicap nog ver van de realiteit, ook voor zij met een 
intellectuele handicap. 

Disclaimer  
Gezien de brede omvang van inclusief onderwijs, zal de opleiding voor dit project zich enkel 
richten op het volgende: steun bieden aan de realisatie van inclusief onderwijs voor 
studenten met een intellectuele handicap, die tussen de 3 en 18 jaar oud zijn, onafhankelijk 
van hun geslacht.  
  
De inclusie van studenten met een intellectuele handicap in het reguliere onderwijs wordt 
meestal gezien als een uitdaging. Daarom wilden de projectpartners van IE+ zich richten op 
het inclusief onderwijs voor kinderen met een intellectuele handicap, om de uitdagingen zo 
aan te kaarten en beleidsmakers te ondersteunen bij het implementeren van een beleid dat 
die uitdagingen kan overwinnen.  
 
De deelnemers van deze opleiding zouden zich bewust moeten zijn van deze parameter. Het 
moet worden benadrukt dat de informatie en de tools, verworven uit deze opleiding, nuttig 
zijn voor de inclusie van alle studenten en ook in ieders voordeel zijn. 

 

3. Opleiding IE+  
 

Met deze opleiding hoop het IE+ project de realisatie van inclusief onderwijs te ondersteunen 
voor studenten met een intellectuele handicap over heel Europa. Dat willen ze doen door de 
beleidsmakers te voorzien van de informatie, de opleiding en de tools die een empirisch 
onderbouwd beleid mogelijk maken.  

Ten behoeve van deze opleiding wordt inclusie in het onderwijs gedefinieerd als gelijke kansen 
voor elke persoon om van kwaliteitsvol onderwijs te kunnen genieten, zonder segregatie. In een 
systeem van inclusief onderwijs kan het referentiekader worden gewijzigd om zich aan te passen 
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aan de individuele behoeften van de leerling; en het past ook houdingen, benaderingen en 
strategieën toe die elke leerling bij elke activiteit betrekken, onafhankelijk van hun 
ondersteuningsbehoeften, maar met aandacht voor hun individueel leerniveau.  Inclusief 
onderwijs verwijst naar onderwijs op elk niveau (zoals parallel, informeel en post-academisch 
onderwijs). 

De inhoud van deze opleiding   
 

De opleiding IE+ bestaat uit 6 ‘hoofdstukken’, die elk een ander onderwerp behandelen in 
verband met de realisatie van een inclusief onderwijssysteem. Dit zijn de hoofdstukken: 

Hoofdstuk I. Het Mensenrechtenkader en het Beleidskader 

Hoofdstuk II. Socio-ecologische benadering, Levenskwaliteit, Universeel Ontwerp en Empirisch 
onderbouwde Praktijken als belangrijke fundamenten van Inclusief Onderwijs. 

Hoofdstuk III. Toezicht en de Levenskwaliteitsindex 

Hoofdstuk IV. Financiering van Inclusief Onderwijs  

Hoofdstuk V. Schoolomgeving 

Hoofdstuk VI. Hoe pas je de klas aan? 
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Hoe geef je de opleiding?  
 
Elk hoofdstuk staat voor één sessie van 3 uur, die deel uitmaakt van een opleiding van 3 
dagen. De opleiding kan gegeven worden in een tijdsbestek dat past voor de trainers en 
deelnemers. Dat kan bijvoorbeeld in zes aparte sessies van 3 uur per hoofdstuk; in drie 
opleidingen van een dag; of als één opleiding van 3 dagen. De deelnemers moeten niet 
verplicht aanwezig zijn bij de opleiding over elk hoofdstuk. Ongeacht de regeling en het 
tijdsbestek van de opleiding, moet deze altijd: 

- In chronologische volgorde van de hoofdstukken gegeven worden; 
- Een vaste groep deelnemers hebben voor de gehele looptijd; 
- De gelegenheid bieden aan alle deelnemers om samen te komen en met elkaar te 

communiceren. 
 
Het is ook aanbevolen om de opleiding niet aan te bieden over een tijdsbestek langer dan 2 
maanden. 
 
Het is de bedoeling dat deze opleiding wordt aangeboden op een fysieke manier, en niet 
online. De projectpartners van IE+ raden het sterk aan om dit fysiek en op een directe manier 
te implementeren. De opleiding werd echter ontwikkeld tijdens de COVID-19-pandemie en 
werd getest in een online formaat. Daarom kan het indien nodig ook online aangeboden 
worden. 

 

Wie haalt voordeel uit deze opleiding? 
 

Beleidsmakers in de onderwijssector zijn het doelpubliek van deze opleiding en zullen daar 
rechtstreeks voordeel uit halen. De zes hoofstukken zullen hen voorzien van de nodige kennis 
en tools voor een empirisch onderbouwd beleid. Deze groep van beleidsmakers bestaat uit de 
belangrijkste betrokkenen uit de onderwijssector en bevat de volgende personen:  

- Beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau; 
- Vertegenwoordigers van het ministerie; 
- Onderwijsverstrekkers, ook zij uit het middenkader, directeurs of de administratie; 
- Vertegenwoordigers van leerkrachtenvakbonden, ouderorganisaties of 

studentenverenigingen (ook die verenigingen die leerlingen met een handicap 
vertegenwoordigen); 

- Schoolinspecteurs; 
- Professoren aan de universiteit; 

Die beleidsmakers kunnen afkomstig zijn van het lokale, regionale of nationale niveau, maar 
zouden op een bepaalde manier betrokken moeten zijn bij de beleidsvorming. Het is aanbevolen 
dat de trainers een zo divers mogelijke mix van deelnemers beogen. Diversiteit is een sterk punt 
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van de opleiding, en als u momenten aanbiedt waarop de deelnemers hun persoonlijke 
ervaringen kunnen delen met de anderen, zal dat een belangrijke ondersteuning bieden bij de 
opleidingsinhoud. Het kan ook de coproductie van beleidsvormen vergemakkelijken voor 
inclusief onderwijs in de toekomst.  

Hoewel beleidsmakers onmiddellijk concrete voordelen halen uit deze opleiding, mogen we niet 
vergeten dat ook heel wat andere groepen baat kunnen hebben bij de ontwikkeling van een 
empirisch onderbouwd beleid dat de realisatie van inclusief onderwijs ondersteunt. De eerste 
van die groepen zijn kinderen met een intellectuele handicap. Zoals al eerder vermeld, kan 
inclusief onderwijs kinderen met een intellectuele handicap helpen hun mensenrechten te 
genieten; maar het kan hen ook helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, hun 
talenten en hun creativiteit, zo veel als het kan; bij het deelnemen aan de maatschappij en het 
genieten van een hogere levenskwaliteit. Toch hebben alle studenten persoonlijke 
leerbehoeften, en daarom mogen we niet vergeten dat elke leerling baat zal hebben bij een 
inclusief onderwijssysteem dat open staat voor diversiteit. 

De voordelen van inclusief onderwijs beperken zich niet enkel tot de leerlingen; ook 
leerkrachten hebben baat bij flexibele onderwijssystemen en betere ondersteuningssystemen; 
ouders en families halen ook voordeel uit de integratie van hun familielid in de gemeenschap, 
en beleidsmakers en andere autoriteiten kunnen profiteren van de economische besparingen 
die voortvloeien uit de overgang van een gesegregeerd naar een inclusief onderwijssysteem. 
(Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, 2017, P.14). Dit zijn slechts 
enkele voordelen van inclusief onderwijs, en de mogelijke motivaties van deelnemers worden 
in het volgende hoofdstuk van deze handleiding verder besproken.  

4. Waarom deze opleiding?  
 
De IE+ opleiding geeft deelnemers de kans om bij te leren over een ruim aanbod aan 
onderwerpen, om zo hun beleidsvorming te ondersteunen. Niet elke deelnemer zal onmiddellijk 
overtuigd zijn van de noodzaak om deel te nemen aan deze opleiding; en daarom biedt dit 
hoofdstuk diverse motivaties aan die hen zouden kunnen aanmoedigen om deel te nemen.  

Zoals eerder vermeld, is de diversiteit van de deelnemers een van de sterkste punten van deze 
opleiding, omdat het deze belanghebbenden de kans zal geven om samen met andere 
betrokkenen uit het onderwijs te leren en ideeën uit te wisselen. De opleiding geeft de 
beleidsmakers de kans om te spreken met verschillende leden van hun electoraat.  Voor andere 
deelnemers biedt deze opleiding de mogelijkheid om in het bijzijn van de beleidsmakers hun 
ervaringen en bedenkingen te delen, en te praten over wat voor hen belangrijk is bij een 
succesvolle overgang naar inclusief onderwijs.  
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Hieronder vindt u nog enkele motivaties om deel te nemen, de voordelen van de opleiding, en 
de impact die het kan hebben op het werk van de deelnemers:  

Hoofdstuk I. Het Mensenrechtenkader en het Beleidskader 
 

Dit hoofdstuk voorziet de deelnemers van kennis over het internationaal kader en de 
internationale normen, en de manier waarop die kunnen geïmplementeerd worden in de 
nationale/regionale/lokale omgevingen van de deelnemers. Het zal er ook voor zorgen dat: 

- Leerlingen en ouders meer kunnen leren over hun recht op inclusief onderwijs.  
- De deelnemers worden geïnformeerd over de manier waarop de huidige wetgeving hen 

kan ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen.  
- Beleidsmakers de kans krijgen om de wettelijke kaders - die zij verplicht moeten 

implementeren - te begrijpen. 

Hoofdstuk II. Socio-ecologische benadering, Levenskwaliteit, Universeel 
Ontwerp en Empirisch onderbouwde Praktijken als belangrijke fundamenten 
van Inclusief Onderwijs. 
 

Hoofdstuk II erkent dat houdingen het grootste probleem zijn voor de efficiënte implementatie 
van inclusief onderwijs. Het ondersteunt een mentaliteitsverandering en informeert de 
deelnemers over de manier waarop ze inclusief onderwijs moeten begrijpen. Het zal er ook voor 
zorgen dat: 

- Deelnemers de kans krijgen om te luisteren naar de meningen van de anderen en naar 
de ervaringen die voor hen een sterke indruk achtergelaten hebben. 

- Deelnemers begrijpen hoe ze hun angsten en stigma’s over inclusief onderwijs kunnen 
overwinnen. 

Hoofdstuk III. Toezicht en de Levenskwaliteitsindex 
 

Hoofdstuk III benadrukt het belang van empirisch onderbouwd toezicht en biedt de deelnemers 
een praktisch hulpmiddel aan om hun beleidsvorming te ondersteunen. Het zal er ook voor 
zorgen dat: 

- De deelnemers een praktisch hulpmiddel krijgen om de implementatie van inclusief 
onderwijs op te volgen, en om bewijsmateriaal te verzamelen over de impact die 
inclusief onderwijs heeft op de Levenskwaliteit van de leerlingen.  
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- De beleidsmakers kunnen opvolgen of ze hun fondsen op een efficiënte manier 
gebruiken om inclusief onderwijs te ondersteunen, en indien nodig aanpassingen 
kunnen doorvoeren.  

- Leerkrachten, ouders, scholen en leerlingen bewijsmateriaal kunnen verzamelen over 
de voordelen van inclusief onderwijs, en dat kunnen gebruiken in hun 
promotiecampagnes.   

Hoofdstuk IV. Financiering van Inclusief Onderwijs  
 

Dit hoofdstuk voorziet deelnemers van de informatie en de tools om toegang te krijgen tot 
verschillende vormen van financiering, en om zo hun hervormingen voor inclusief onderwijs te 
ondersteunen. Dat zouden onder andere de volgende zaken kunnen zijn: 

- Scholen in staat stellen om financieringsprogramma's buiten hun traditionele 
financieringsbronnen te gebruiken, om zo innovatieve praktijken uit te breiden, de 
verdere professionele ontwikkeling van hun personeel te ondersteunen, of te 
investeren in hun infrastructuur.  

- De lokale autoriteiten extra financieringsmogelijkheden bieden om hen te helpen de 
initiële investering in een meer inclusief onderwijssysteem te maken.  

- Beleidsmakers voorzien van alternatieve financieringsmodellen die de inclusie van de 
leerlingen kunnen bevorderen.  

Hoofdstuk V. Schoolomgeving 
 

Hoofdstuk V zal de deelnemers een beter inzicht geven in de impact van de omgeving op het 
welzijn, de participatie en de prestaties van de leerlingen. Het zal er ook voor zorgen dat: 

- Er trajecten worden opengesteld waarlangs deelnemers de omgeving van hun school 
kunnen verbeteren.  

- De leerkrachten, ouders en leerlingen de gelegenheid krijgen om hun behoeften te 
bespreken en hoe zij de realisatie van een meer inclusieve schoolomgeving kunnen 
ondersteunen met beleidsmakers en autoriteiten. 

Hoofdstuk VI. Hoe pas je de klas aan? 
 

Voor de autoriteiten, de inspecteurs en het schoolbestuur zal dit hoofdstuk het belang en de 
impact van een goed klaslokaalontwerp benadrukken. Het zal er ook voor zorgen dat: 

- De deelnemers doeltreffende strategieën aangeboden krijgen om inclusieve klaslokalen 
te bevorderen. 
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- De leerkrachten, ouders en leerlingen de gelegenheid krijgen om hun behoeften te 
bespreken en hoe zij de realisatie van meer inclusieve klaslokalen kunnen ondersteunen 
met het schoolbestuur en autoriteiten. 

Dit zijn slechts enkele redenen die beleidsmakers kunnen aanmoedigen om deel te nemen aan 
deze opleiding. Het is mogelijk dat ze van regio tot regio verschillen, waarbij sommige 
hoofdstukken de ene deelnemer meer motiveren dan de andere.  

5. Coproductie  
 

Een belangrijke eigenschap van deze opleiding is de inclusie van alle belanghebbenden bij het 
ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering ervan. De ontwikkeling en afhandeling van de inhoud 
van elk hoofdstuk werd gecoproduceerd. De projectpartners van IE+ menen dat onderwijs per 
definitie een mooi voorbeeld is van coproductie, omdat er nood is aan samenwerking tussen de 
leerlingen, familieleden, leerkrachten en het systeem vooraleer het succesvol kan zijn. Om de 
samenwerking tussen alle actoren te bevorderen, alsook het belang daarvan voor het succes van 
inclusief onderwijs, zal deze opleiding ook mede afgeleverd worden door belangrijke betrokken 
personen.    

Door als trainer samen te werken met een belangrijke betrokkene kan u gebruik maken van hun 
expertise en kennis en kan u een betere integratie tussen de belanghebbenden bevorderen. Uw 
co-trainer zou een van de deelnemers kunnen zijn, die u bijstaan bij het geven van een sessie, 
wat hen helpt om de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerervaring en de 
ervaring van de groep. Hoewel elk hoofdstuk niet hetzelfde niveau van co-aflevering vereist, 
zouden ten minste twee hoofdstukken moeten aangeboden worden in samenwerking met een 
persoon met een intellectuele handicap. Hieronder vindt u een lijst van mogelijke 
belanghebbenden die u kunnen helpen bij de co-aflevering van uw opleiding: 

- Hoofdstuk I: Een persoon met een intellectuele handicap. 
- Hoofdstuk II: Leerkrachten, een persoon met een intellectuele handicap. 
- Hoofdstuk III: Hoewel het niet noodzakelijk is om dit hulpmiddel aan te bieden met co-

aflevering, kan het wel interessant zijn om samen te werken met een ouder die de 
schoolomgeving en de levenskwaliteit belangrijker vindt dan cijfers. 

- Hoofdstuk IV: Een vertegenwoordiger van het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ of 
van de Europese Investeringsbank in uw regio. 

- Hoofdstuk V: Leerkrachten, het schoolbestuur, leerlingen, schoolinspecteurs. 
- Hoofdstuk VI: Leerkrachten, ouders van kinderen met of zonder een intellectuele 

handicap, een persoon met een intellectuele handicap. 
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Voor verdere ondersteuning bij de co-aflevering van uw opleiding, zie de IE+ Co-
productiechecklist in bijlage.  

6. Conclusie  
 

Deze handleiding voorziet u, als trainer van de IE+ opleiding, van de startblokken om vooruitgang 
te boeken en een dynamische opleiding te kunnen geven aan beleidsmakers in de 
onderwijssector. De opleiding zal hen voorzien van de nodige informatie, training en tools voor 
een empirisch onderbouwd beleid. Hoewel de overgang naar volledig inclusieve 
onderwijssystemen een continu proces is, dat tijd zal vergen om te bereiken, zullen de 
deelnemers - uitgerust met wat ze in deze opleiding hebben geleerd en samen met de banden 
die ze tijdens deze opleiding hebben gevormd - kunnen blijven werken aan de verwezenlijking 
van dit doel: het aanbieden van kwaliteitsvol inclusief onderwijs voor alle leerlingen.  
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8. Bijlage 1 
Coproductie-checklist  

Een productieproces waardoor iedereen daadwerkelijk kan deelnemen, op elk moment. 

 Co-ontwerp van het hoofdstuk (vóór de opleiding) 

1. De twee trainers die de hoofdstukken zullen aanleren, vertegenwoordigen verschillende 
soorten belanghebbenden (bv.: 1 uit het educatieve systeem/1 met een 
beleidsachtergrond). 

2. Het doelpubliek moet de diversiteit van de beleidsmakers vertegenwoordigen, die 
geïdentificeerd werd door de vennoten. 

3. Het doel van de hoofdstukken, alsook de verwachtingen, worden op voorhand 
besproken en vastgesteld met de deelnemers, zodat zij nog voor het hoofdstuk hun 
input/suggesties kunnen geven. 

4. De data waarop de opleidingshoofdstukken zullen worden gegeven, worden een 
redelijke tijd op voorhand gecommuniceerd, om zo te garanderen dat er een grote 
verscheidenheid aan belanghebbenden kan deelnemen.  

5. Het lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens het hoofdstuk, wordt samen met een aantal 
verschillende betrokken personen voorbereid en moet voor iedereen begrijpelijk zijn.  

6. Dat lesmateriaal wordt de deelnemers lang genoeg op voorhand doorgestuurd, zodat 
ze zich kunnen voorbereiden.  

7. De deelnemers worden geïnformeerd over het co-productieve aspect van het hoofdstuk 
en over hun rol in dat hoofdstuk, zodat ze getuigenissen en informatie kunnen 
uitwerken vóór het hoofdstuk. 

8. De communicatie moet worden aangepast aan het doelpubliek.  

9. De planning van de opleiding moet worden aangepast aan de beschikbare tijd van de 
deelnemers.  

10. Trainers en deelnemers worden geïnformeerd over de toegankelijkheidsvereisten en 
over het feit dat ze op een begrijpelijke manier moeten communiceren als er mensen 
met een intellectuele handicap worden vertegenwoordigd in het opleidingshoofdstuk. 

Co-aflevering van het hoofdstuk (tijdens de opleiding) 
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11. Terwijl de trainers het hoofdstuk aanleren, houden ze de verwachtingen en 
vooroordelen van de deelnemers in het achterhoofd, die de opleiding zouden kunnen 
beïnvloeden. (zie: behoeftenanalyse)  

12. Opwarmingsoefeningen en activiteiten om het ijs te breken vinden aan het begin van 
de opleiding plaats om zo de groepssamenwerking te bevorderen; en moeten opnieuw 
georganiseerd worden als het publiek aanzienlijk veranderd is (nieuwkomers). 

13. De toegankelijkheidsregels en de vorm van deelname worden aan het begin van de 
opleiding uitgelegd aan alle aanwezigen. 

14. Kaarten die helpen bij de toegankelijkheid en visuele hulpmiddelen worden tijdens de 
opleiding gebruikt om ieders deelname en begrip te bevorderen.  

15. Op basis van het werk dat met de deelnemers werd uitgevoerd vóór het aanleren van 
de module, bevorderen de trainers een proactieve aanpak.  

16. Elke deelnemer krijgt de kans om te spreken en zijn/haar ervaringen en meningen over 
het onderwerp in kwestie te delen.  

17. Alle discussies moeten plaatsvinden in het bijzijn van alle deelnemers, of ten minste in 
het bijzin van vertegenwoordigers uit elke categorie van belanghebbenden.  

18. Er wordt overeengekomen over een verklaring/memorandum van overeenstemming, 
die door alle deelnemers wordt ondertekend, alsook over de geïdentificeerde 
uitdagingen en de manier waarop die overwonnen kunnen worden. Ook elke 
onenigheid moet in het definitieve document worden vastgelegd en uitgelegd. 

 Co-evaluatie van het hoofdstuk (na de opleiding) 

19. Aan de hand van een toegankelijke enquête krijgen alle deelnemers de kans om hun 
ervaring met hun deelname toe te lichten, zowel voor als na het opleidingshoofdstuk. 

20. De deelnemers kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de opleidingen (zie: 
Kader voor Kwaliteitszorg van coproductie). 
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9. Over het IO+ Project 
 De bevordering van positieve houdingen en op een feiten onderbouwd beleid voor inclusief 
onderwijs" (IO+) is een door Erasmus+ gefinancierd project dat tot doel heeft besluitvormers 
(beleidsmakers en onderwijsaanbieders) te voorzien van de informatie, training en 
instrumenten die een op feiten gebaseerde beleidsontwikkeling mogelijk maken. Door 
middel van deze activiteiten zal het project niet alleen adequate beleidskaders faciliteren, 
maar ook de daadwerkelijke uitvoering ervan, met speciale aandacht voor de overgang van 
gesegregeerde naar inclusieve onderwijssettings. 

Dit projectpartnerschap bestaat uit de volgende organisaties: 

De Europese vereniging van dienstverleners voor personen met een 
handicap (European Association of Service Providers for Persons with 
Disabilities , EASPD) is een breed Europees netwerk dat ongeveer 17.000 
diensten met betrekking to handicaps in heel Europa vertegenwoordigt. 

 De Europese vereniging van personen met een verstandelijke handicap 
en hun gezinnen (European Association of Persons with Intellectual 
Disabilities and their Families Inclusion Europe, Inclusion Europe), 
vertegenwoordigt de stem van mensen met een verstandelijke handicap 
en hun gezinnen in heel Europa. 

Aan de Universiteit van Gent heeft de vakgroep buitengwoon onderwijs 
(Special Needs Education) een focus op inclusief onderwijs in onderwijs 
naar onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap. 

Het eerste Universitaire Instituut van Salamanca met betrekking tot 
gemeenschapsintergratie (INICO) bestaat uit interdisciplinaire 
professionals die activiteiten begeleiden die verband houden met 
opleiding, onderzoek en begeleiding op het gebied van handicaps en 
speciale onderwijsbehoeften. Zij hebben als doel de levenskwaliteit en 
zelfbeschikking van mensen die in verschillende contexten met een 
sociale achterstand leven te versoepelen en te verbeteren gedurende hun 
gehele levenscyclus. 

ESTIA -Ondersteuning & Maatschappelijk Opvang Centrum voor mensen 
met een verstandelijke beperking (Support & Social Care Center for 
People with Intellectual Disability) is gespecialiseerd in het verlenen van 
steun en zorg aan jongeren en volwassen vanaf 15 jaar met een 
verstandelijke beperking met als doel de levenskwaliteit te verbeteren en 
hun integratie in de gemeenschap te ondersteunen. 

De nationale vereniging van resource-leraren in Bulgarije (The National 
Association of Resource Teachers in Bulgaria, NART), is een nationalaal 
overkoepelde NGO voor professionals die zich inzetten voor volledige en 
kwaliteitsvolle integratie, inclusie en onderwijs van kinderen met 
verschillende capaciteiten en behoeften in het reguliere onderwijs. 
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C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com 
Deficiência, C.R.L. (Onderwijscentrum voor personen met een handicap) 
is een Coöperatie voor Maatschappelijke Solidariteit, een non-
profitorganisatie en is door de overheid erkend als een organisatie van 
openbaar nut. 

 

Met de steun van: 
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