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3. Kwaliteitsvol inclusief onderwijs
Heb je een handicap? 

Ga je samen met andere kinderen naar school?

Dan moet de school je helpen:

•  Je moet je goed voelen.

•  Je moet veel bijleren.

•  Je moet samenleven met andere mensen.

•  Je moet mee kunnen in de samenleving.

Dat staat in het ‘Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’.

Meten
We kunnen meten of de school het goed doet. 

Zo kunnen we meten:

•  welke middelen de school krijgt

•  wat de school daarmee allemaal doet

•  welke resultaten de leerlingen bereiken

Dat kunnen we meten op drie verschillende manieren:

•  In de klas: hoe wordt er in de klas gewerkt?

•  Op school: hoe organiseert de school zich?

•  Bij de overheid: welke plannen en regels maakt de overheid?
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Wat moeten we allemaal meten?
•  Leer je genoeg bij?

•  Mag je zelf beslissingen nemen?

•  Hoe ga je om met andere mensen?

•  Ben je een deel van de samenleving?

•  Respecteren anderen je rechten?

•  Voel je je goed?

•  Ben je gezond?

•  Heb je alles wat je nodig hebt?


