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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 foto’s in deze handleiding komen van het secundair onderwijs ‘Ivan Bogorov’ in Sofia, Bulgarije. Zij 
waren de winnaars van de wedstrijd voor een inclusieve droomklas, van de IE+ campagne ‘Samen Leren 
We Beter’. 

Fotocredits: Emil Metodiev

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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Inleiding

Meer inclusieve onderwijssystemen zijn niet enkel 
in het voordeel van kinderen met een handicap. 
Het bevorderen van inclusieve leeromgevingen, 
die een beter beeld geven van onze diverse 
maatschappijen, helpt ervoor te zorgen dat aan 
de leerbehoeften van elke student wordt voldaan, 
en dat elk kind kan openbloeien en zich volledig 
kan ontplooien. 

Ondanks al die voordelen, is inclusief onderwijs nog 
steeds niet overal verwezenlijkt in Europa. Daarom 
willen de partners van het project ‘De promotie 
van positieve houdingen en een empirisch 
onderbouwd beleid voor inclusief onderwijs’ (IE+) 
meewerken aan de verwezenlijking van meer 
inclusieve onderwijssystemen. Het project, dat 
mede gefinancierd wordt door het Erasmus+ 
programma, wil besluitvormers (waaronder 
beleidsvormers en onderwijsverleners) de nodige 
informatie, training en tools aanbieden waarmee 

ze empirisch onderbouwde beleidsvormen kunnen 
opstellen, die de overgang naar inclusief onderwijs 
voor kinderen met intellectuele handicaps (tussen 
3 en 18 jaar) zullen ondersteunen. 

Het ontwikkelen van een inclusief beleid is nog 
maar de eerste stap richting volledig inclusieve 
onderwijssystemen. Als inclusie echter duurzaam 
moet zijn, is het cruciaal dat alle betrokkenen zich 
inzetten en meewerken. We dragen allemaal ons 
steentje bij aan de ontwikkeling van meer inclusieve 
gemeenschappen, en het coproductieproces 
is een essentieel element dat de inzet van alle 
betrokkenen kan vergemakkelijken. Als we denken 
aan ‘samen leren we beter’, kan deze handleiding 
de lezers op weg helpen om samenwerking te 
bevorderen tussen alle personen die in hun 
schoolgemeenschappen toewerken naar meer 
inclusief onderwijs op lokaal niveau.  
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Wat is coproductie? 

Op het gebied van handicaps is coproductie 
een inclusieve werkmethode tussen experts 
door ervaring (gebruikers), steunorganisaties, 
overheidsinstanties en, indien relevant, families 
en andere betrokkenen (taskforce “for the 
Support Services of Tomorrow”, 2016a). Het 
uiteindelijke doel van coproductie is het afleveren 
van een dienst, beleid of activiteit die voldoet aan 
de behoeften en voorkeuren van het individu, 
in overeenstemming met het ‘niets over ons, 
zonders ons’-principe en met de artikels van het 
VN-verdrag inzake rechten van personen met een 
handicap.

Door coproductie worden alle betrokken partijen 
gemachtigd, omdat ze steeds worden betrokken 
bij het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van 
de dienst, het beleid of de activiteit (taskforce 
“for the Support Services of Tomorrow”, 2016a). 
Coproductie stelt mensen met een handicap en 
hun families in staat om hun leven onder controle 
te houden, terwijl ze voor zichzelf opkomen en 
hun keuzes tot uitdrukking brengen aan de hand 
van actieve en belangrijke samenwerkingen.

De belangrijkste en meest karakteristieke 
kenmerken van coproductie  zijn (taskforce “for 
the Support Services of Tomorrow”, 2016b):

1. Herverdelen van het machts- en 
verantwoordelijkheidsevenwicht, weg van 
professionele ondersteunende diensten en 

overheden. In het proces wordt bepaald dat alle 
betrokken personen integraal deel uitmaken 
van het beleid, de dienst of activiteit, die 
ontwikkeld wordt in een gelijke samenwerking 
met mensen met ondersteuningsbehoeften 
- de drijvende kracht van het project.  Het is 
belangrijk te vermelden dat coproductie meer 
is dan een overleg tussen partners. Het creëert 
ook een collectieve betrokkenheid bij de 
implementatie van het proces of de activiteit. 

2. Erkennen dat elk individu met 
ondersteuningsbehoeften steeds volledig, 
structureel, en op een betekenisvolle 
manier betrokken zou moeten worden bij 
het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren 
van de dienst, het beleid of de activiteit. 
Betrokken personen moeten de expertise, 
de wensen en voorkeuren van de persoon 
met ondersteuningsbehoeften erkennen en 
accepteren. Er moeten mechanismen opgesteld 
worden om ervoor te zorgen dat ieder individu 
wordt voorzien van de juiste hoeveelheid 
onafhankelijke steun, wat hen in staat stelt om 
weloverwogen beslissingen te nemen over hun 
deelname aan een coproductieproces.

3. Verzekeren dat alle betrokken personen 
actief nadenken en reflecteren over hun 
huidige werkmethodes. Gemeenschappelijk 
overleg, beslissingen die samen genomen 
zijn, volledig inclusieve omgevingen en goede 
voorzieningen moeten deel uitmaken van hun 
werkstructuren.
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Coproductie in het onderwijs

Het leerproces is een natuurlijk onderdeel van 
coproductie. Om succesvol te kunnen zijn, vraagt het 
namelijk steeds om samenwerking, zowel tussen 
leerlingen en leerkrachten, als tussen de school 
en de ruimere gemeenschap, waaronder ouders, 
voogden en de volledige burgermaatschappij 
(taskforce “for the Support Services of Tomorrow”, 
2019). Hoewel onderwijs van nature coproductief 
is, zijn traditionele onderwijsstructuren vaak 
nog niet flexibel genoeg om ook leerlingen met 
een handicap en hun families op te nemen in de 
opzet, het ontwerp, het beheer en bestuur van 
scholen. Hoewel deze onderwijssystemen vaak 

wel participatiemogelijkheden aanbieden aan hun 
gemeenschap, zoals via gesprekken of enquêtes, 
voorzien ze geen rechtsteekse aansprakelijkheid 
en ook geen herstel van het machtsevenwicht 
tussen de betrokken personen (taskforce “for the 
Support Services of Tomorrow”, 2019). Bijgevolg 
wordt coproductie niet echt bereikt, en is het 
gebruik van coproductie in het onderwijs minder 
goed uitgewerkt dan op andere vlakken i.v.m. 
openbare dienstverlening (taskforce “for the 
Support Services of Tomorrow”, 2019).
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Wat willen we bereiken met coproductie in het onderwijs?  

In het onderwijs is er een breed gamma aan 
coproductie-mogelijkheden, die de samenwerking 
tussen verschillende betrokken personen 
kan vergemakkelijken. Deze coproductie-
mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat de 
betrokken personen samen kunnen toewerken 
naar een vastgelegd doel: de verwezenlijking van 
inlcusief onderwijs. 

Toch kan deze eerste stap naar een 
overeengekomen eindresultaat al een 
uitdaging vormen, en vele betrokkenen in het 
onderwijssysteem hebben een verkeerd beeld, of 
een slechte ervaring met de inclusie van kinderen 
met een handicap in de gewone leeromgeving. Zo 
zouden ze een negatieve visie op inclusie kunnen 
ontwikkelen. (IE+ Project, 2019) Leraren zouden 
bijvoorbeeld zulke negatieve visies kunnen 
hebben, omdat ze vaak niet genoeg achtergond 
en training bezitten om tegemoet te komen aan 
de behoeften van kinderen met een handicap 
in hun klas. Ook ouders van kinderen zonder 
een handicap zouden ervan kunnen overtuigd 
zijn dat de scholing van hun kind negatief wordt 
beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen 
mét een handicap. Naast deze negatieve visies 
over inclusie, hebben vele betrokkenen vaak 
een verkeerd beeld van elkaar, waardoor ze niet 
samen kunnen werken om de volledige inclusie 

van leerlingen met een handicap tot stand te 
brengen.

Negatieve visies en misverstanden kunnen 
betrokkenen ervan weerhouden om op een 
coproductieve manier samen te werken en zo te 
streven naar inclusie op school, en dat is vaak 
moeilijk te verhelpen. Door op een coproductieve 
manier samen te werken, kunnen de betrokken 
personen elkaars situatie echter beter begrijpen, 
en op een positievere manier met elkaar omgaan.  

Coproductie kan ons dus helpen om:  

	■ De betrokken personen samen te brengen
	■ Negatieve stereotypes en overtuigingen aan te 

kaarten
	■ Machtsverschillen te beperken
	■ De hele gemeenschap te betrekken bij de 

ontwikkeling van de school   
	■ De betrokkenheid van alle personen te 

verbeteren
	■ Diversiteit binnen de besluitvormers te 

bevorderen, ook bij experts door ervaring 
	■ De communicatie tussen de betrokken 

personen te vergemakkelijken 
	■ Leerlingen met een handicap sterker te maken
	■ Echte inclusie te bevorderen!
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Wie moet er vertegenwoordigd worden in het 
coproductieproces?

Zowel het schoolpersoneel als ouders, families 
en de leerlingen zelf, zijn belangrijke spelers bij 
coproductie in het onderwijs. De onderwijssector 
en ook de gemeenschappen waarin zij actief zijn, 
vertegenwoordigen een divers scala aan betrokken 
personen, en daarom wordt coproductie niet 

alleen beperkt tot de deelname van deze spelers.  
De betrokken personen die deelnemen aan het 
coproductieproces zullen verschillen afhankelijk 
van de schoolgemeenschap, en zouden onder 
andere de volgende personen kunnen zijn:

	■ Gebruikers 
 ■ Alle leerlingen met of zonder handicap 
 ■ Families ■

	■ Vakmensen 
 ■ Hulpdienstverleners 
 ■ Leerkrachten 
 ■ Vertegenwoordigers van het schoolbestuur
 ■ Directeurs
 ■ Lerarenopleiders 
 ■ De schooladministratie 
 ■ Inspecteurs

	■ Organisaties
 ■ Organisaties voor mensen met een handicap
 ■ oMaatschappelijke organisaties
 ■ Lerarenvakbonden
 ■ Lokale liefdadigheidsinstellingen 

	■ Leden van de ruimere gemeenschap

	■ Ondernemers

	■ Lokale inwoners 

	■ Beleidsvormers uit de regering 
 ■ Ambtenaar/administratie in het onderwijs
 ■ Wetgevers
 ■ Beleidsvormers
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Hoe kunnen de betrokken personen samenwerken?

Samenwerken op een coproductieve manier 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij de 
samenwerking moeten de betrokken personen 
een aantal belangrijke principes in achting nemen, 
om zo het coproductieproces te vergemakkelijken, 
en op een succesvolle manier te kunnen 
samenwerken. Dit zijn de belangrijkste principes:

Een productieproces waardoor 
iedereen daadwerkelijk kan 
deelnemen, op elk moment

Het coproductieproces moet van de eerste stap 
(co-creatie) tot de laatste stap (co-evaluatie) 
toegankelijk, aanpasbaar en flexibel zijn, zodat alle 
bovenvermelde betrokkenen steeds hun bijdrage 
kunnen leveren. 

	■ Als het productieproces toegankelijk wil zijn, 
moet alle communicatie steeds begrijpelijk en 
duidelijk zijn, en dat voor iedereen. Gebruik 
een taal die volledig door anderen kan worden 
begrepen, vermijd medische of academische 
terminologie en controleer indien nodig de 
verstaanbaarheid Voorzie ondersteuning en 
voorzieningen voor zij die het nodig hebben.

	■ Als het productieproces moet kunnen 
aangepast worden, moeten alle misverstanden 
en onenigheden opgelost worden door het 
eindproduct/de uiteindelijke beslissing op 
een gepaste manier te wijzigen, of door 
de onenigheden te erkennen als er geen 
compromis kan gevonden worden.

	■ Als het productieproces flexibel wil zijn, moeten 
er met de betrokken personen realistische 
doelstellingen worden opgesteld, zowel op vlak 
van kwantiteit als kwaliteit. Coproductie neemt 
immers veel tijd in beslag.
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 Transparantie

Gedurende het hele coproductieproces gebeurt 
elke discussie in het bijzijn van alle betrokken 
personen, of wordt meegedeeld aan mensen die 
niet aanwezig konden zijn. 

Bevordering van gelijkwaardigheid 

Het coproductieproces wordt voornamelijk 
gekarakteriseerd door de gelijkwaardigheid 
tussen alle personen die betrokken zijn bij de 
coproductie. In de praktijk betekent dit dat elke 
partner een gelijkwaardige stem moet hebben in 
het proces, waarbij elk van die stemmen dezelfde 
bevoegdheid heeft bij een besluitvorming. 

Soms kan er nog meer tijd of meer oefening nodig 
zijn om de bestaande hiërarchische structuren 
of spanningen tussen betrokkenen op te lossen. 
Gelijkwaardigheid kan bijvoorbeeld bevorderd 
worden door ervoor te zorgen dat elke betrokken 
persoon evenveel tijd krijgt om te spreken op 
een vergadering. Het kan ook belangrijk zijn 
om te overwegen dat op de locatie waar een 
vergadering plaatsvindt, sommige betrokken 
personen zich minder gerust kunnen voelen dan 
anderen. Er moet ook tijd worden vrijgemaakt om 
ervoor te zorgen dat degenen die vaak buiten het 
besluitvormingsproces worden gehouden, zoals 
kinderen, evenwel in staat worden gesteld om 
deel te nemen. 

Wederzijds leren en interactie om 
problemen te begrijpen en kennis te 
ontwikkelen

Elke betrokkene beschikt over zijn eigen kennis 
en expertise, en dat moet worden gerespecteerd. 
Het coproductieproces moet mogelijkheden tot 
wederzijds leren aanbieden, waarmee iedereen 
die betrokken is, geholpen wordt om andermans 
problemen beter te begrijpen en er ook uit te leren. 
Een rollenspel kan bijvoorbeeld deel uitmaken 
van de training om zo het wederzijds leren te 
verbeteren en te zorgen voor een beter begrip 
van de situatie waarin de andere betrokkene 
zich bevindt. De betrokken personen kunnen 
ook samenwerken om potentiële uitdagingen te 
identificeren en af te spreken hoe ze die samen 
kunnen overwinnen. 
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Voorbeelden van coproductie in het onderwijs

Afhankelijk van de manier waarop de betrokkenen 
met elkaar omgaan, kunnen er verschillende 
soorten coproductie geïmplementeerd worden. 
Zoals eerder opgemerkt, biedt het onderwijs 
al mogelijkheden tot coproductie aan, die ook 
aanwezig kunnen zijn op uw school. Dit zouden 
enkele van die mogelijkheden kunnen zijn: 

De schooladministratie

De meest logische manier waarop coproductie 
in het onderwijs kan plaatsvinden is 
door de schooladministratie. De meeste 
onderwijssystemen hebben een schoolbestuur 
dat toezicht houdt over de werking van de school 
en het lesgeven (taskforce “for the Support 
Services of Tomorrow”, 2019). In hoeverre deze 
schoolbesturen, of gelijkaardige structuren 
zoals ouderverenigingen die niet beschikken 
over dezelfde formele bevoegdheden, in staat 

zijn om schoolactiviteiten te beïnvloeden of 
aan te sturen, hangt af van de school zelf. 
In de meeste Europese landen bestaat het 
schoolbestuur uit een combinatie van leraren, 
administratief personeel, ouders en soms ook 
studentenvertegenwoordigers. 

Deze vorm van coproductie in het onderwijs komt 
vaak voor, maar hoewel ouders wel interesse 
hebben om deel te nemen aan het schoolbestuur, 
hebben ze vaak geen tijd om dat op een efficiënte 
manier te doen. Daarom moet ervoor gezorgd 
worden dat ouders echt kunnen deelnemen 
aan het besturen van de school (taskforce “for 
the Support Services of Tomorrow”, 2019). Er 
moet ook aandacht besteed worden aan de 
samenstelling van deze raden, zodat er een 
evenwicht wordt gecreëerd tussen betrokkenen 
en hun vertegenwoordiging.
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Individuele onderwijsplannen

Individuele onderwijsplannen (IEPS) kunnen een 
mogelijkheid tot coproductie aanbieden, omdat ze 
studenten met een handicap, hun families, leraren 
en andere professionals samenbrengen om het 
onderwijstraject van de student te bespreken. 
Belangrijk is dat individuele onderwijsplannen 
een gecoproduceerd, collaboratief proces kunnen 
aanbieden waarbij aanvaardbare aanpassingen 
en steunmaatregelen voor leerlingen met een 
handicap worden bepaald en geïmplementeerd. 
Zo wordt hun academische en sociale inclusie 
op school gegarandeerd (taskforce “for the 
Support Services of Tomorrow”, 2019). In 
sommige systemen wordt voor elk kind een 
Individueel Onderwijsplan opgesteld, ongeacht 
of ze een handicap hebben of niet (taskforce 
“for the Support Services of Tomorrow”, 2019). 
Hoewel Individuele Onderwijsplannen een groot 
potentieel hebben, zijn ze een nog vrij onbekende 
vorm van coproductie en wordt hun gebruik niet 
altijd positief ontvangen door ouders en families, 
die de IEPS zien als een vorm van tokenisme 
(taskforce “for the Support Services of Tomorrow”, 
2019). Daarom is het belangrijk dat de beslissingen 
die genomen worden bij de ontwikkeling van 
het Individueel Onderwijsprogramma volledig 
geïmplementeerd worden, zodat ouders, families 
en leerlingen erop kunnen vertrouwen dat ze 
worden gerespecteerd als gelijkwaardige partners 
in het proces en dat naar hun behoeften en 
meningen wordt geluisterd. 

Betrekking van de ouders

Naast beleidsstructuren zijn er ook mogelijkheden 
voor de ouders om deel te nemen aan de opleiding 
van hun kind, en zo kunnen ook ouders van 
kinderen met een handicap opkomen voor gepaste 
ondersteuning en een inclusieve omgeving voor 
hun kind (taskforce “for the Support Services 
of Tomorrow”, 2019). Ouders van kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften hebben vaak meer 

formele en informele kansen om samen te werken 
met leerkrachten en het hele onderwijssysteem. 
Zo zijn ze betrokken bij de ontwikkeling van 
onderwijs- en ondersteuningsplannen en kunnen 
ze lobbyen voor hun kind om de steun te krijgen 
waar het recht op heeft (taskforce “for the Support 
Services of Tomorrow”, 2019).

Toch zijn er veel drempels die ouders moeten 
overwinnen als ze meer betrokken willen zijn, en 
de andere betrokken partijen moeten zich daar 
bewust van zijn en dit proberen op te lossen. 
Deze drempels kunnen worden onderverdeeld in 
verschillende groepen: 

1. Factoren in verband met ouders en familie
 ■ Een aantal aspecten van het leven van 

de ouders kunnen een drempel vormen 
voor ouderlijke betrokkenheid. Het 
opleidingsniveau van de ouders kan hen 
bijvoorbeeld beïnvloeden als ze twijfelen 
of ze genoeg ervaring en kennis hebben 
om samen te werken met de school en 
meer betrokken te worden bij de opleiding 
van hun kind. Ouders kunnen ook een 
verschillende visie hebben over de rol die ze 
zouden moeten spelen bij de opleiding van 
hun kind (Hornby en Lafaele, 2011).

 ■ Ook de socio-economische achtergrond, 
die het culturele kapitaal van de ouders kan 
beïnvloeden, alsook tijd en beschikbaarheid, 
kunnen een belangrijke drempel vormen 
voor de betrokkenheid van de ouders 
(taskforce “for the Support Services of 
Tomorrow”, 2019). Dit is een van de redenen 
waarom het coproductieproces ervoor 
moet zorgen dat mogelijke verschillen in de 
bestaande hiërarchie worden aagekaart. 

 ■ De manier waarop ouders denken over 
de wensen van de school m.b.t. hun 
medewerking is ook belangrijk.  Als de 
ouders ervan overtuigd zijn dat hun 
meewerking niet wordt gewaardeerd door 
de leerkrachten of de school, zullen ze 
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minder snel betrokken geraken. Epstein 
(2001) stelde vast dat ouders op de meest 
efficiënte manier betrokken worden als de 
leerkrachten hun meewerking ook sterk 
aanbevelen.

2. Factoren in verband met het kind 
 ■ De leeftijd van het kind kan een drempel 

vormen voor ouderlijke betrokkenheid, 
omdat die meestal afneemt als de kinderen 
ouder worden, en het laagste is bij kinderen 
op de middelbare school. Ook de prestaties 
van het kind op school kunnen een obstakel 
vormen voor ouderlijke betrokkenheid, of het 
juist vergemakkelijken. Als een kind uitblinkt 
of moeite heeft (door leerproblemen of een 
handicap) met het werk op school, kan dat 
als katalysator dienen voor een toename 
van de betrokkenheid van de ouders 
(Hornby en Lafaele, 2011). Anderzijds, als 
kinderen op school bekend staan om hun 
uitdagend gedrag, zou het kunnen dat de 
ouders aarzelen om te communiceren met 
de school en de leerkrachten, omdat ze nog 
meer slecht nieuws verwachten.

3. Factoren in verband met de interactie met 
leerkrachten

 ■ Leerkrachten kunnen een obstakel vormen 
voor efficiënte betrekking van de ouders. 
Leerkrachten hebben zowel nood aan 
formele competenties om de samenwerking 
met ouders te kunnen vergemakkelijken, als 
steun om deze vaardigheden om te zetten 
in de praktijk (Westergård, 2013, 2015).  
Zoals eerder vermeld, vereist efficiënte 
coproductie een zekere hoeveeldheid 
wederzijdse erkenning van expertise en 
kennis, en een positieve houding tegenover 
elkaar; ouders (en hun kinderen) moeten 
de professionaliteit en de pedagogische 
expertise van de leerkrachten respecteren, 
terwijl de leerkrachten zelf de kennis en 
visies van de ouders moeten begrijpen 
(Westergård, 2013, 2015).

4. Maatschappelijke factoren 
 ■ Hornby en Lafaele (2011) beweren 

dat demografische veranderingen een 
obstakel kunnen vormen voor ouderlijke 
betrokkenheid. Veranderende familiale 
structuren hebben gezorgd voor een stijging 
van het aantal uren dat de ouders moeten 
werken, voornamelijk in families waar beide 
ouders aan het werk zijn. Dit ging gepaard 
met een stijging van het aantal (officiële 
of officieuze) scheidingen, waardoor 
er meer eenouderschap en ook meer 
samengestelde gezinnen zijn. In de bredere 
samenleving zijn er minder religieuze 
praktijken, worden de gemeenschappen 
steeds gefragmenteerder, en is er meer 
individualisme en concurrentie aanwezig. 
Al deze factoren hebben er samen voor 
gezorgd dat meer ouders lijden aan stress, 
en ook minder geld en tijd hebben, waardoor 
het moeilijk wordt om op een ideale manier 
betrokken te zijn bij de opleiding van hun 
kind. Ook economische en politieke factoren 
spelen een belangrijke rol.  

5. Systematische factoren 
 ■ De beleidskaders van de meeste landen 

bevatten geen specifieke wetgeving 
over ouderlijke betrokkenheid die hun 
bijdrage aan het onderwijsproces vastlegt. 
Dat betekent vaak dat deze werkwijze 
afhankelijk is van vrijwillige deelneming 
door de scholen, en leidt vaak tot een 
ongelijke implementatie. 

 ■ Op economisch vlak worden nationale 
onderwijssystemen opgesteld om aan 
de behoeften van de markt te voldoen. 
Dat betekent dat “onderwijspraktijken hun 
aandeel aan beschikbare financiering moeten 
verantwoorden terwijl ze actief zijn in een 
domein dat voortdurend wordt beoordeeld 
op verbeterde prestaties, bijvoorbeeld door 
nationale testen voor geletterdheid en 
rekenvaardigheid” (Hornby en Lafaele, 2011). 
Programma’s die erop gericht zijn om de 
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ouderlijke betrokkenheid te verbeteren, 
hebben een nadeel in dit systeem, omdat 
ze zich bezig houden met een proces dat 
zich richt op langetermijnsdoelstellingen, 
en geen kortetermijnsdoelstellingen. 
Daarom wordt er vaak weinig tot geen 
geld toegekend aan het ontwikkelen van 
ouderlijke betrokkenheid.

 ■ Het kan ook moeilijk zijn om ervoor te 
zorgen dat leerkrachten genoeg tijd hebben 
om inclusie te kunnen verwezenlijken. 
Leerkrachten hebben meer “tijd per kind” 
nodig om alles te kunnen waarmaken wat 
van hen gevraagd wordt, en om daarnaast 
ook een band te vormen met de ouders en 
andere belangrijke betrokken personen.

 
Een eerste stap richting samenwerking 

Ondanks de voordelen van coproductie, is het 
niet altijd even makkelijk om de betrokkenen 
samen te brengen en zo toe te werken naar het 
gemeenschappelijk doel: inclusie. Om scholen te 
ondersteunen, en zeker de samenwerking tussen 
leerkrachten en ouders te bevorderen, is het 
IE+ project een eigen campagne gestart om de 
partners het ijs te helpen breken en een eerste 
stap te nemen richting samenwerking, om zo 
beter te leren.

De campagne biedt 6 tips aan die de samenwerking 
tussen leerkrachten en ouders bevorderen 
en meer communicatie tussen de partijen 
aanmoedigen. Dit zijn de 6 stappen:

1. Zorg ervoor dat elk individu dat deelneemt aan 
het proces zich welkom voelt.

2. Wees attent voor de gevoelens en zorgen 
van andere mensen om elkaar zo te kunnen 
begrijpen.

3. Gebruik een taal die volledig door anderen 
kan worden begrepen, vermijd medische of 
academische terminologie en controleer indien 
nodig de verstaanbaarheid.

4. Spreek een manier af om met elkaar te 
communiceren over de voortgang die thuis 
en in de klas wordt gemaakt en over de 
toekomstige verwachtingen.

5. Kijk naar de toekomst om potentiële 
uitdagingen te identificeren en spreek af hoe u 
ze samen kunt overwinnen.

6. Onthoud dat u in dit proces gelijkwaardige 
partners bent, ieder van u heeft kennis en 
expertise die u beiden kunnen helpen uw kind 
beter te ondersteunen.

Naast de tips die ouders en leerkrachten kunnen 
helpen om beter samen te werken, stelt de 
campagne ook een startactiviteit voor die kan 
helpen om een gesprek aan te gaan tussen 
leerkrachten, ouders en kinderen, over hun visie 
voor de klas. De wijze waarop zo’n project moet 
worden uitgevoerd, wordt bepaald door de 
betrokkenen zelf; ze kunnen vrij kiezen en creatief 
zijn met de manier waarop ze hun droomklas willen 
bereiken, waar zowel kinderen met als zonder 
handicap samen kunnen leren en communiceren. 
Deze activiteit kan uitgevoerd worden met de 
leerkracht, het kind en een ouder, maar kan ook 
worden voltooid met de betrokkenheid van een 
hele klas, om zo een gezamenlijke visie voor een 
meer inclusief klaslokaal te bevorderen.

Meer informatie in het Engels, Bulgaars,  
Nederlands, Spaans, Grieks, Frans, Italiaans.

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_bulgarian_0.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_spanish.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_greek.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_french.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_italian_.pdf
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Conclusies

Hoewel nationale regeringen verplicht zijn om 
overeenkomstig de wetgeving op te stellen om zo 
de inclusiekloof die studenten met een handicap 
ervaren te overbruggen, zijn lokale betrokkenen, 
waaronder ouders, schooldirecteurs en 
studenten, cruciale partners voor de succesvolle 
implementatie van dagelijks inclusief onderwijs. 
Coproductie is een belangrijk element dat 
door alle betrokken personen kan worden 
gebruikt om doeltreffende veranderingen aan te 
brengen in hun schoolgemeenschap, om zo de 
onderwijsbehoeften van alle studenten tegemoet 
te komen en hun volledige inclusie in de gewone 
leeromgeving te vergemakkelijken. 

Onze huidige onderwijssystemen bieden al een 
aantal mogelijkheden voor coproductie, maar er 
moet nog steeds meer gebeuren om voor echte 
coproductie te zorgen waarin de machtsverschillen 
tussen betrokkenen worden aangekaart en waarin 
een gelijke betrokkenheid bij het leerproces wordt 
bevorderd. 

Samenwerken is niet altijd even makkelijk, maar 
de IE+ partners hopen dat deze handleiding u 
de kennis en inspiratie kan bieden om de eerste 
stap te zetten naar het co-produceren van meer 
inclusieve leeromgevingen, zoals anderen dat 
voor u al hebben gedaan. Veel succes!
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