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De volledige ontwikkeling van menselijk potentieel 
Een optimale ontwikkeling van persoonlijkheid, talenten en creativiteit 
Een effectieve deelname aan een vrije samenleving.

OnOnderwijs is een fundamenteel mensenrecht dat is vastgelegd in vele internationale
mensenrechteninstrumenten waaronder het VN-Verdrag inzake de Rechten  van het Kind (IVRK,
Verenigde Naties, 1989) en de Verklaring van Salamanca met betrekking tot onderwijs voor
leerlingen met bijzondere behoeften (UNESCO, 1994). Een van de meest opvallende van deze
instrumenten is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-
Gehandicaptenverdrag, (UNCRPD), Verenigde Naties, 2006).
 
Artikel 24 van het VN-Gehandicaptenverdrag verwijst naar het recht op inclusief onderwijs voor
studenten met een handicap en benadrukt dat de verdragsstaten een inclusief
onderwijssysteem op alle niveaus moeten waarborgen en permanente educatie voor de
bevordering van (Verenigde Naties, 2006):

 
In het kader van het VN-Verdrag wordt benadrukt dat inclusief onderwijsniet alleen gericht
moet zijn op de inhoud van de leerstof (bijv. rekenvaardigheid of alfabetiseringsvaardigheden),
maar ook dat het holistisch moet zijn en de volledige ontwikkeling van leerlingen met een
handicap, ongeacht de aard ervan, moet bevorderen als wel hun deelname als gewaardeerde
leden binnen gemeenschappen en de maatschappij. Door deze aanpak bevordert een
inclusieve opleiding de levenskwaliteit van leerlingen met een handicap en ondersteunt zo hun
complete persoonlijke welzijn.
 
Ondanks de wettelijke vastlegging van dit recht in een aantal mensenrechtenverdragen en de
voordelen die inclusief onderwijs heeft voor iedereen in de samenleving, is toegang tot het
reguliere onderwijs nog lang niet de realiteit voor veel leerlingen met een handicap, inclusief
leerlingen met een verstandelijke beperking.
 
Het project "Bevordering van een positieve benadering en een op feiten gebaseerd beleid voor
inclusief onderwijs" (IO+) heeft tot doel de realisatie van inclusieve onderwijssystemen voor
leerlingen met een verstandelijke handicap in heel Europa te ondersteunen door beleidsmakers
te voorzien van informatie, training en hulpmiddelen die een op bewijs gebaseerde
beleidsvorming mogelijk maken. Dit document en de voorgestelde aanbevelingen zijn het
resultaat van het onderzoek en de ervaringen van het IO+ project over de situatie op het gebied
van inclusief onderwijs in 5 verschillende Europese landen. Deze zijn ontwikkeld in
samenwerking met de voornaamste betrokkenen die onderwijssector werkzaam zijn.
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Belemmeringen voor inclusief onderwijs
IOndanks de voordelen van inclusief onderwijs voor alle leerlingen en de toezegging die elk EU-
lidstaat heeft gedaan om deze te realiseren via de ratificatie van het VN IVRK Verdrag moet een
volledige transitie tot inclusief onderwijs nog steeds werkelijkheid worden. Er zijn nog steeds
fundamentele belemmeringen met betrekking tot de legalisatie, implementatie en toezicht op
inclusief onderwijs en op dit moment ontbreekt het de EU-lidstaten aan duurzame actie bij alle
drie de fasen van dit proces. Het gevolg is, alhoewel er progressie is geboekt, dat het nog steeds
niet mogelijk is om te spreken over werkelijke integratie voor kinderen met een handicap in het
Europese onderwijssysteem.
 
De belemmeringen voor inclusief onderwijs kunnen in alle aspecten van de school worden
gevonden, alsmede binnen de gemeenschappen en bij lokaal en nationaal beleid. Sommige
belemmeringen doen zich ook voor bij interactie tussen studenten, en over hoe en wat ze
worden onderwezen.
 
Het IO+ projectonderzoek was gericht om de realiteit te begrijpen bij scholingstrajecten van
kinderen met een handicap en de problemen bij de implementatie van beleid voor inclusief
onderwijs.  Onze samenlevingen worden gekenmerkt door diversiteit en daarom is het
belangrijk om aandacht te besteden aan de geschiedenis en de context van de
onderwijssystemen en het beleid en de werkwijzen van ieder afzonderlijk land. Alhoewel er
moet worden voor opgepast om niet de cultuur en context van ieder land te versimpelen of
direct de ontwikkelingen die ieder land heeft gemaakt op weg naar integratie te vergelijken,
heeft het IO+ onderzoek verschillende gemeenschappelijke belemmeringen waargenomen 
die de progressie van integratie bij meerdere EU-lidstaten verhinderen. Deze belemmeringen
komen voor op alle onderwijsniveaus en zijn het meest zichtbaar wanneer een leerling van de
ene fase van zijn of haar opleiding naar de volgende gaat. Als gevolg daarvan moet op elk
niveau van het onderwijsstelsel gerichte maatregelen worden genomen en moet er extra
aandacht worden besteed aan het moment dat leerlingen van fase wisselen in hun
onderwijscarrière.

Wat is een inclusief onderwijssysteem?
In de onderwijssector wordt inclusief gedefinieerd wanneer iedere leerling/persoon dezelfde
mogelijkheden heeft om kwalitatief hoogstaand onderwijs te volgen zonder gesegregeerd te
worden. In een inclusief onderwijsstelsel wordt het kader aangepast aan de individuele
behoeften van de leerling en worden opvattingen, benaderingen en strategieën gebruikt die alle
leerlingen bij alle activiteiten betrekken, ongeacht hun ondersteuningsbehoeften en met
respect voor hun individuele leerniveau. Onder inclusief onderwijs wordt onderwijs verstaan op
alle niveaus, van kinderopvang tot universiteit, met inbegrip van parallelle, informele en
postdoctorale opleidingen.
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Houdingen ten opzichte van handicaps en integratie
Een duurzame en systematische wijziging van de houding en de aanpak, zowel ten aanzien van
handicapte leerlingen als ten aanzien van hun integratie is nodig om in heel Europa inclusief
onderwijs te realiseren. Het IO+ onderzoek (2019) heeft aangetoond dat het medische model
waarbij het hebben van een handicap nog steeds wordt gezien als een onderscheidende
beperking en dus verholpen moet worden, nog altijd sterk staat. De drijvende kracht hierachter
is de noodzaak om een diagnose te stellen en de handicap van een leerling te labelen in plaats
van redelijke aanpassingen te overwegen, of ondersteunende maatregelen te nemen die er
voor zorgen dat deze leerlingen zo optimaal kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Deze tendens om leerlingen te labelen op basis van hun handicap brengt het risico met zich
mee dat hun handicap als een individueel probleem wordt beschouwd, in plaats van te werken
aan het wegnemen van belemmeringen om de onderwijssystemen toegankelijker en meer
inclusief te maken voor iedereen. Deze negatieve houdingen kunnen zich ook uiten in een
slechte houding die leerlingen dan hebben ten opzichte van hun eigen mogelijkheden en hoe
ze zich zelf zien als waardevolle leden van de schoolgemeenschap. Dit gebrek aan vertrouwen
in het eigen vermogen en de eigenwaarde van een leerling kan een ernstige invloed hebben op
zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, en toekomstige deelname aan zijn of haar gemeenschap.
Het is dan ook van cruciaal belang dat de kinderen zelf ook worden ondersteund om de
negatieve perceptie die ze van hun eigen capaciteiten eventueel hebben ontwikkeld te
overwinnen.
 
Het is niet alleen een negatieve houding ten opzichte van handicaps en integratie die de
vooruitgang van inclusief onderwijs in de weg staat. Veel betrokkenen, waaronder leraren,
ouders, schoolbestuur en lokale overheden hebben vaak negatieve houdingen of misvattingen
naar elkaar toe die het samenwerken verhinderen voor de ondersteuning van een volledige
integratie van gehandicapte leerlingen. Bij overgangsmomenten in de onderwijscarrière van een
leerling, van de ene onderwijsfase naar de andere, komen leerlingen vaak in contact met nieuwe
mensen en met nieuwe misvattingen die overwonnen moeten worden. De tijd die nodig is om
deze houdingen aan te pakken en te overwinnen kan de overgang van een leerling naar zijn
nieuwe omgeving belemmeren, en zo zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en volledige
deelname aan het schoolleven, negatief beïnvloeden.
 
Voor een succesvolle transitie naar inclusief onderwijs is een positieve houding ten opzichte van
gehandicapten en integratie noodzakelijk en een op mensenrechten gebaseerd
ondersteuningsmodel. Deze moeten gepromoot en aanvaard worden op alle niveaus en op
grote schaal in de samenleving. Een belangrijk punt is ook om ervoor te zorgen dat de
belangrijkste betrokkenen, die kunnen helpen om de implementatie van inclusief onderwijs te
realiseren, hun houdingen en misvattingen ten opzichte van elkaar overwinnen om zo een
constructieve samenwerking te kunnen waarborgen. Alleen door samenwerking op basis van
gelijkheid kunnen betrokkenen een duurzame verandering teweegbrengen en de vele
dagelijkse belemmeringen die de integratie van een leerling kunnen verhinderen in de klas en
gemeenschap overwinnen.
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IO´s onderzoek constateerde een gebrek aan harde gegevens of statistieken over de
betreffende kinderen en de realiteit van inclusief onderwijs in verschillende landen. In het
bijzonder voor kinderen met een verstandelijke beperking. Doordat er gegevens ontbreken kan
er ook geen diepere analyse over de stand van zaken van inclusief onderwijs worden gemaakt
waardoor er ook geen groter inzicht kan worden verkregen over de uitkomst van kinderen met
betrekking tot hun opleidingstraject.
 
Er is met name behoefte aan het creëren en verzamelen van gegevens over structurele,
voortgangs- en resultaatindicatoren die een volledige en inclusieve aanpak vergemakkelijkt en
beleidsmakers en betrokkenen in staat stelt een volledig inzicht te krijgen in het
overgangsproces en de gevolgen ervan. De verzameling en controle van deze gegevens is ook
nodig voor de betrokkenen die werkzaam zijn in het inclusief onderwijs. Op deze manier
kunnen zij over cruciale informatie beschikken over hoe het beleid kan worden aangepast om
doelstellingen te bereiken die zijn gekoppeld aan inclusief onderwijs.
 
Er is een aanpak in het bijzonder die zeer relevant lijkt te zijn om de mate van progressie te
volgen in de totstandkoming van inclusief onderwijs voor gehandicapte studenten, het
zogenoemde Levenskwaliteit model (Quality of Life Model, Schalock & Verdugo, 2002, 2007,
2012). Het in gebruik brengen van de Levenskwaliteit aanpak in het onderwijs houdt in dat de 

Noodzaak voor harde gegevens

Hoewel veel Europese landen uitvoerige wetgeving hebben ontwikkeld waarin de rechten van
kinderen met een verstandelijke beperking verder zijn vastgelegd en deze toegang hebben tot
een inclusieve opleiding in een gewone school van hun keuze, blijkt het toch moeilijk om deze
legalisatie te implementeren op een praktisch niveau.
 
Om de nationale of regionale wetgeving te realiseren is er meer aandacht nodig voor de
ontwikkeling van een uitgebreid plan. Dit plan moet het schoolsysteem in staat te stellen
tegemoet te komen aan de complexiteit van het leven van kinderen en jongeren met een
handicap en hun gezinnen. Dit plan moet ook de gezinnen en leerlingen in staat te stellen om
volwaardig aan het schoolsysteem mee te doen en het schoolsysteem te kunnen begrijpen. 
 
Het is van cruciaal belang voor de succesvolle totstandkoming van inclusief onderwijs dat er
duurzame actie nodig is bij alle drie fasen van het transitieproces: bij de wetgeving, bij de
uitvoering en bij het toezicht. In een effectief actieplan moet elk van deze fasen aan bod komen
om de overgang naar integratie te waarborgen. Het is beter dat deze fases in een niet een
alleen lineair proces worden gerealiseerd maar dat er bij iedere fase een continue ontwikkeling
en aanpassing is van de andere partij. Op deze manier worden beleidsmakers en betrokkenen
in staat gesteld om zich flexibel aan te passen aan de realiteit in het veld en aan de barrières die
er zijn voor de integratie.

Ontbreken van een praktisch actieplan voor de
totstandkoming van integratie
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nadruk in het onderwijs wordt gelegd op de globale ontwikkeling van de leerlingen met en
zonder handicap, en op een volledige en maximale ontplooiing zoals het VN-
Gehandicaptenverdrag dat belichaamt. Als gevolg daarvan gaat deze aanpak verder dan de
traditionele kijk op onderwijs als curriculaire/academische prestatie. Vanuit dit perspectief
wordt levenskwaliteit begrepen als een staat van welzijn die zowel subjectieve (bijv. de
tevredenheid die studenten ervaren met betrekking tot de wijze waarop in hun behoeften
wordt voorzien) en objectieve (bijv. de leefomstandigheden die de omgeving de studenten
biedt) elementen bevat die worden beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren, evenals
door interacties tussen beide.
 
Het Quality of Life Model van Schalock en Verdugo (2002, 2007, 2012) benadrukt acht
kerndomeinen die samen de levenskwaliteit van een persoon vormen, namelijk: persoonlijke
ontwikkeling, zelfbeschikking, interpersoonlijke relaties, sociale integratie, rechten en
emotioneel, fysiek en materieel welzijn. Deze domeinen zijn relevant voor iedereen en daarom
is er een controle voor persoonlijke resultaten in deze domeinen nodig voor studenten met een
verstandelijke beperking. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen over de mate waarin
het onderwijs deze studentenpopulatie integratiemogelijkheden biedt.
 
Met het Quality of Life Model als basis heeft het IO+ project de ontwikkeling van een Quality of
Life Index (Levenskwaliteit Index) voor Inclusief Onderwijs (QoLI-IE) ondersteund. Deze index
heeft het potentieel om onderwijsaanbieders, overheden en ouders te informeren over het
succes van inclusief onderwijs en deze te controleren en te beoordelen bij een meer holistische
aanpak. Daarbij moet rekening worden gehouden met het persoonlijk gewenste resultaat van
de leerlingen in plaats van alleen maar naar hun academische prestaties te kijken. Deze index
staat alleen nog in de kinderschoenen en er kan alleen valide data  orden verkregen wanneer
EU-staten deze ontwikkeling gaan ondersteunen op nationaal niveau. Op deze manier kan er
een geldig en betrouwbaar instrument worden gecreëerd voor de beoordeling van persoonlijk
gewenste resultaten.

De voortzetting van afgescheiden bijzonder onderwijs
Een cruciale belemmering voor het succes van inclusief onderwijs in heel Europa is de
voortzetting van de organisatie van inclusief onderwijs met betrekking tot het resterende stelsel
van speciaal onderwijs op alle niveaus van het onderwijsstelsel. Voor sommige landen kan dit
het behoud zijn van een compleet speciaal schoolsysteem, dat parallel loopt aan het reguliere
systeem, in andere gevallen kan dit de organisatie zijn van speciale eenheden op een reguliere
schoolcampus.
 
In plaats van een "tweesporenaanpak" te zijn, een strategie waarbij de individuele behoeften
van, en de steun aan kinderen met een handicap tegelijk worden gerealiseerd met de eliminatie
van economische en omgevingsbelemmeringen in het onderwijs, faalt dit "parallelle model” bij
ondersteuning van zowel reguliere als speciale scholen in het bereiken van echte integratie.
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In plaats daarvan blijft het parallelle model speciaal onderwijs financieren naast de financiering
van reguliere scholen waardoor er concurrentie ontstaat van middelen en resultaten tussen
reguliere scholen (die meer inclusief proberen te worden) en speciale scholen. De voortzetting
van de financiering van afzonderlijke onderwijssystemen (zowel het reguliere als het gescheiden
onderwijs) blijkt voor de autoriteiten veel duurder te zijn dan voor inclusieve onderwijssystemen
(Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, 2017).
 
Hoewel de eerste overgang naar een inclusief onderwijssysteem hogere kosten met zich mee
kan brengen, omdat er hogere concentraties leerlingen met een handicap op dezelfde scholen
en in dezelfde klaslokalen terechtkomen, en de overheid verplicht wordt aanzienlijk meer
materiële en personele middelen ter beschikking te stellen om tegemoet te kunnen komen aan
de behoeften van grote aantallen studenten die wellicht extra leerondersteuning nodig hebben
(Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, 2017). Blijkt uit lange
termijnstudies dat deze kosten significant gereduceerd worden bij de invoering van een
inclusief onderwijssysteem (Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa,
2017).
 
Het effect van een aanhoudende prevalentie van een gesegregeerd schoolsysteem kan
bijzonder significant zijn als een leerling zich opwaarts door het onderwijssysteem beweegt.
Voor sommige kinderen betekent dit gesegregeerd schoolsysteem dat ze dat ze na een
inclusieve opleiding in een gewone basisschool vervolgens naar een speciale school voor hun
middelbare onderwijs worden gestuurd. Voor anderen brengt de overgang naar het volgende
niveau van hun opleiding nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de confrontatie van nieuwe
negatieve houdingen van mensen ten opzichte van de integratie binnenin de
schoolgemeenschap, het moeten omgaan met ontoegankelijke infrastructuren, of interactie
met personeel dat niet is uitgerust met de instrumenten of kennis om hun klas meer inclusief
te maken. Het is daarom van vitaal belang dat er actie wordt ondernomen om een einde te
maken aan de segregatie van het onderwijsstelsel op alle niveaus, zodat leerlingen vlot door
hun opleiding heen komen en in alle fasen van het leerproces kunnen genieten van een
kwalitatief hoogstaand en inclusief onderwijs.

Om een succesvolle en volledige overgang naar inclusief onderwijs te kunnen realiseren
moeten de autoriteiten en de nationale regeringen voldoende financiële steun verlenen aan
het reguliere onderwijs om zo een inclusief klimaat te creëren. De inspanningen moeten met
name gericht zijn op de ondersteuning van de omenten dat een leerling van fase verandert in
het onderwijs zodat deze gewoon kan blijven doorgaan met zijn ontwikkeling en leergang in een
inclusieve omgeving.

Werken in silo's en samenwerking tussen betrokkenen
IDe realisatie van inclusief onderwijs vereist de medewerking van meerdere betrokkenen,
waaronder leraren, therapeuten, hulpverleners, medische professionals en lokale overheden.
Veel problemen ontstaan omdat zorgsystemen, geplande interventies, medische behandeling 
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behandeling en het schoolsysteem in een traditie van silo's werken en niet in staat zijn om over
hun disciplinaire grenzen heen te gaan.
 
Deze traditionele manier van werken in silo's wordt vaak versterkt door de manier waarop het
budget van een provincie of autoriteit wordt toegewezen. Het werken in silo's leidt vaak tot een
verhoogde dominantie van een label- of diagnose gebaseerd ondersteuningssysteem. Vanaf het
begin bij de ontwikkeling van een leerling worden landen die werken met een traditie van "een
vroegtijdig interventie systeem" vaak geconfronteerd met de realiteit dat wanneer kinderen op
3 of 4-jarige leeftijd het schoolsysteem binnenkomen, deze al een label en een diagnose
hebben gekregen op basis van het medische model.

Het overstijgen van deze silo's is een belangrijke stap om co-productief te werken aan inclusie.
Coproductie verwijst naar een inclusieve werkpraktijk tussen ervaringsdeskundigen (gebruikers),
ondersteunende organisaties, overheden en, indien relevant, gezinnen en andere
belanghebbenden. Via coproductie is het uiteindelijke doel de levering van een dienst, beleid of
activiteit die eantwoordt aan de behoeften en voorkeuren van de gebruiker, of aan de
behoeften en voorkeuren van de leerling, in overeenstemming met de principes van het VN-
Gehandicaptenverdrag. Het is van groot belang dat professionals niet alleen met elkaar
samenwerken, maar ook de leerlingen en hun ouders in gelijke mate bij het proces betrekken.
 
Coproductie is een essentiële werkmethode voor het lange termijn succes van inclusief
onderwijs waarbij alle belanghebbenden zeggingskracht verkrijgen door een continue
betrokkenheid in het ontwerp, ontwikkeling en levering van de service, beleid of activiteit te
hebben. Om de betrokkenen in staat te stellen zich aan te passen aan de uitdagingen die de
overgang naar inclusief onderwijs met zich mee kan brengen, moeten alle partijen rond de tafel
worden gebracht om zo constructief samen te werken in teams die over de traditionele
disciplinaire grenzen heen reiken.

Conclusies
Toegang tot educatie en levenslange leerprogramma´s op normale scholen en andere
onderwijsinstellingen is voor veel scholieren en leerlingen met verstandelijke beperkingen nog
lang geen realiteit. Er zijn nog veel barrières die de totstandkoming van inclusief onderwijs
hebben verhinderd. Zoals de overheersende slechte houding met betrekking tot handicaps en
inclusie, het hardnekkige medische model voor mensen met een handicap, de voortzetting van
twee onderwijsstelsels (zowel het gewone als het gescheiden onderwijs), en het gebrek aan
harde gegevens om de voortgang van inclusie onderwijs te controleren.

Ondanks de uitdagingen geloven de partners van het IO+ project dat het doel van inclusief
onderwijs reëel en bereikbaar is. Om dit te realiseren is de inzet van alle belanghebbenden
nodig. Leraren, hoofdonderwijzers, leden van de schooladministratie, leerlingen (zowel met als
zonder handicap), ouders/voogden, gezins- en mantelzorgers, psychologen, sociale
dienstverleners, ergotherapeuten, fysio- en revalidatietherapeuten en lokale gemeenschappen
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Aanbevelingen voor Europese beleidsmakers
Ontwikkel een duidelijk en coherent beleidskader en wetgeving ter bevordering van inclusief
onderwijs, in samenwerking met leerlingen, gezinnen, onderwijsaanbieders en andere
betrokkenen.
Maak de verzameling van uitgebreide gegevens mogelijk voor inclusief onderwijs voor een
aantal doelgroepen waaronder leerlingen met een handicap, door de implementatie van
een extra datacollectie mechanisme binnenin het Europese Semester proces.
Speel een voortrekkersrol voor inclusief onderwijs en koppel huidige en toekomstige
Europese scholen en integreer alle leerlingen in de klaslokalen.

moeten samenwerken om meer inclusieve leeromgevingen voor kinderen met een handicap te
creëren. Partnerschappen tussen meerdere betrokkenen kunnen een dieper begrip voor de
specifieke behoeftes voor kinderen met een handicap ontwikkelen en kunnen zo
geïndividualiseerde activiteiten op maat creëren. Waaronder activiteiten voor formeel en niet-
formeel onderwijs en activiteiten voor gezinsemancipatie.
 
Deze betrokkenen moeten nieuwe methoden ontwikkelen met een gepersonaliseerde
pedagogische aanpak die gericht is op de behoeften van de student en gericht is op de
ontwikkeling van individuele onderwijsplannen. Deze methoden worden geïmplementeerd in
een structureel partnerschap tussen de families en diensten waarbij een continue en 
 ederzijdse training nodig is. Daarbij moet altijd het belang van het kind op de eerste plaats
komen. Ondertussen is het van fundamenteel belang om de toegankelijkheid tot het
onderricht/leerproces en de evaluatie daarvan te waarborgen. Onderwijsprogramma-
aanpassingen, flexibiliteit, methodologische alternatieven en organisatorische aanpassingen zijn
noodzakelijk. Ondersteunende docenten en technisch support zijn essentiële hulpmiddelen die
iedere student nodig heeft. Het is ook belangrijk om speciale aandacht te besteden op het
moment dat er van onderwijsniveau wordt gewisseld, van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs, van het secundair onderwijs naar postsecundair
onderwijs etc. omdat dit kritieke momenten zijn waarop hoge uitval kan
optreden.
 
Sterk leiderschap van de lidstaten en de Europese instellingen moeten het kader bieden om de
lokale en gemeenschappelijke-actoren aan te moedigen hun houding en aanpak te veranderen
in de richting van een inclusieve omgeving. Dit leiderschap moet gepaard gaan met niet-
aflatende inspanningen, die in elke fase van het onderwijssysteem moeten worden geleverd via
een actieplan dat betrekking heeft op de wetgeving, de uitvoering en het toezicht op inclusief
onderwijs.
 
Hieronder staan onze aanbevelingen voor Europese nationale en regionale beleidsmakers,
onderwijsaanbieders, ondersteunende diensten en scholen, over de acties die zij kunnen
ondernemen om bij te dragen aan de verwezenlijking van inclusief onderwijs in heel Europa.
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Vergemakkelijk de uitwisseling van beleid en praktijk tussen landen en betrokkenen om de
overgang naar inclusief onderwijs te vergemakkelijken.
Draag bij aan de verwezenlijking van inclusieve onderwijsstelsels via EU-
financieringsprogramma's, waaronder Erasmus+, ESF+ en InvestEU.

Aanbevelingen voor nationale en regionale
beleidsmakers

Aanbevelingen voor onderwijsaanbieders, leraren en
personeel

Zorg ervoor dat al het onderwijsmateriaal en onderwijsplatforms beschikbaar en
toegankelijk zijn voor alle kinderen met een ondersteuningsbehoefte, te beginnen met
degenen die in de gemeenschap wonen.
Versterking van het bewustzijn bij de actoren in de lokale gemeenschap over het belang van
inclusief onderwijs.
Pas de onderwijsprogramma´s aan om de toegankelijkheid te waarborgen.
Aanpassingen, flexibiliteit, methodologische alternatieven en organisatorische aanpassingen
zijn noodzakelijk.
Neem ondersteunende leerkrachten in dienst en schaf technische ondersteunende
hulpmiddelen aan die leerlingen met een handicap eventueel nodig hebben.
Ondersteun studenten met een ondersteuningsbehoefte wanneer zij van leerfase
veranderen, van primair naar secundair, en van secundair naar postsecundair onderwijs.
Ontwikkel een duidelijke visie voor inclusief onderwijs met alle betrokkenen gebaseerd op
het VN-gehandicaptenverdrag en zorg ervoor dat dit uitgewisseld wordt bij al het personeel,
ongeacht het niveau.

Verschuif van gescheiden structuren naar inclusieve systemen.
Werk samen met scholen, ouders en leerlingen om de schoolprestaties en
beoordelingsmethoden te herdefiniëren voor een flexibeler systeem.
Zorg ervoor dat al het publieke onderwijsmateriaal en -platforms toegankelijk zijn voor alle
leerlingen, ondanks hun handicap. Financier onmiddellijke aanpassingen van bestaande
niet-toegankelijke platforms en content, in samenwerking met functionarissen en
pleitbezorgers.
Verzamel betrouwbare gegevens over de incidentie, de effectiviteit en de vergelijkende
economische en sociale kosten en baten van inclusief en gesegregeerd onderwijs.
Ondersteun de ontwikkeling van een uitgebreid, betrouwbaar en valide kader voor het
meten van de levenskwaliteit-resultaten van studenten in het onderwijs.
Wijs voldoende financiële steun toe aan reguliere onderwijsinstellingen om een inclusieve
omgeving en redelijke accommodatie te bieden in aansluiting op de behoeften van de
studenten die in de gemeenschap wonen.
Zorg ervoor dat training in inclusief onderwijs een verplicht onderdeel is voor leraren en
schoolpersoneel.
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Werk samen met alle betrokkenen, vooral met ouders en leerlingen voor de ontwikkeling en
levering van een inclusieve schoolomgeving.
Zorg voor een goede overdracht van goede praktijken onder leerkrachten, opvoeders en
andere opleidingsprofessionals.
Deel de kennis en expertise die onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs hebben met
reguliere onderwijsaanbieders door middel van samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke afspraken.
Investeer in adequaat onderwijs en training voor leerkrachten en personeel om zo de
kennis over inclusief onderwijs en speciale onderwijsbehoeften te waarborgen.
Stimuleer samenwerking tussen kinderen en peer learning onder leerlingen. Werk aan een
aanpak voor de invoering van een inclusieve schoolcultuur voor de gehele school.

Aanbevelingen voor ondersteunende
dienstverleners op het gebied van onderwijs

Werk samen met scholen, gezinnen en andere betrokkenen om gemeenschappelijke steun
te verlenen aan leerlingen met een handicap.
Vergemakkelijk de samenwerking tussen gezinnen, leerkrachten en leerlingen om samen
inclusieve leeromgevingen, en voor alle leerlingen toegankelijke onderwijsmaterialen te
creëren.
Creëer open resource centra en deel de kennis en expertise van aanbieders van speciaal
onderwijs met mainstream aanbieders.
Stimuleer de uitwisseling van goede praktijken tussen leerkrachten, opvoeders, gezinnen en
andere opleidingsprofessionals.
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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

Over het IO+ Project
"Promotie van positieve attitudes en empirisch 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:



Met de steun van:: 

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.

Dit document is geschreven met de steun van het Erasmus+ financieringsprogramma in het
kader van de subsidieovereenkomst 2017-3338/001-001.
 
De steun van de Europese Commissie voor de realisatie van deze publicatie is geen
goedkeuring over de inhoud ervan, de inhoud geeft alleen de standpunten van de auteurs
weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is verwerkt.


