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4. Financiering van inclusief onderwijs
Onderwijs kost geld.

De school krijgt hiervoor geld van de overheid. 

Dat kan op twee manieren.

De school krijgt een bedrag per kind. De school krijgt een vast bedrag.

De school krijgt geld voor elk kind.

De school krijgt meer geld voor een 
kind met een handicap.

De school krijgt een vast bedrag voor 
alle kinderen samen.

De school krijgt net genoeg geld. 

Al het geld gaat naar de kinderen met 
een handicap.

De school kiest wat ze doet met het 
geld. 

De overheid moet goed controleren.

De school kijkt te veel naar de 
handicap van de kinderen.

De school heeft een aanpak die werkt 
voor alle leerlingen, met of zonder han-
dicap.

€ € €€ € €



2
IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. 
De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Er zijn twee soorten scholen
•  Scholen waar kinderen met en zonder handicap samen naartoe kunnen: 

gewoon onderwijs.

•  Scholen waar enkel kinderen met een handicap naartoe kunnen: 
buitengewoon onderwijs.

Dat kost de overheid meer geld.

Het is goedkoper wanneer er maar één soort scholen zou bestaan waar alle 
leerlingen samen naartoe kunnen.

Dat soort scholen voor alle leerlingen, is inclusief onderwijs.

Eén soort scholen
Bij inclusief onderwijs bestaan geen verschillende soorten scholen meer.

De leerlingen en leerkrachten krijgen er gepaste ondersteuning.

De overheid moet een plan uitwerken om naar inclusief onderwijs over te gaan.


