
Puk Witte, Sardes

onderwijs
opvang 

opvoeding

ontwikkelkansen 
voor alle 
kinderen

sinds 
1992 

wetenschap
beleid

praktijk

gevestigd in 
Utrecht, maar 
actief in het 

hele land



Binnen mijn SWV of bestuur wordt het gesprek 
over inclusie momenteel gevoerd.



wat het gesprek over 
inclusief onderwijs zo lastig maakt

paraplu begrip

verschillende opvattingen over de doelgroep

verschillende partijen betrokken

emoties kunnen hoog oplopen

wie gaat er eigenlijk over? 



Inclusief onderwijs: over wie 
heb je het dan?

Inclusief onderwijs gaat over de doelgroepen 
die uitgesloten worden van onderwijs(kansen). 
Dat zijn bijvoorbeeld kinderen in het speciaal 
onderwijs die niet naar de reguliere school in 
de buurt kunnen, maar ook kinderen die de 
taal niet machtig zijn en daardoor niet 
voldoende kunnen leren (meekrijgen van de 
lessen) op school. 

-> Alle leerlingen met hun eigen interesses, 
vaardigheden/ talenten en 
onderwijsbehoeften.



Drie dimensies van inclusief onderwijs

• Dekkend netwerk van 
voorzieningen

Uit: Nilsen, S. (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils 
with special educational needs in general education. International Journal of Inclusive Education, 1-17. 

• Van ontmoeting tot samen 
leren: in de buurt, in de 
school en in de klas.

• Tegemoet komen aan 
diversiteit in talenten, 
interesses en 
ondersteuningsbehoeften. 





Zo ga je in gesprek over inclusief onderwijs

1. Gezamenlijke definitie van inclusief onderwijs 
bepalen (begrip verduidelijken)

2. Doelgroep bepalen
3. In gesprek met partners met oog voor context en 

belangen
4. Emoties erkennen, context ‘parkeren’ en 

onderbuikgevoelens/ wetenschap
5. Wees je bewust van een ieders (formele) rol en 

bepaal of je inrichtingsmodel en verdeelmodel 
aansluiten bij de gewenste situatie.



Wat vraagt de realisatie van inclusief onderwijs?

De vier A’s van inclusief onderwijs (VN-Comité)

1. Availability (Beschikbaarheid)
2. Accessibility (Toegankelijkheid)
3. Acceptability (Aanvaardbaarheid) 
4. Adaptability (Flexibiliteit)

Uit: Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht (Defence for Children, 2018)
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