


Deze inclusiewijzer is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van 
de Professionele Bachelor Orthopedagogie van de Odisee Hoge-
school, Campus Parnas. 

Voor de opzet en de inhoud ervan, hebben we ons gebaseerd op 
ervaringen van studenten en stagebegeleiders bij inclusiestages, 
op onderzoek gevoerd rond didactische aanpak en competenties 
bij inclusieprocessen en eveneens op een dialoog met verschillende 
mensen uit het werkveld (ouders, leerkrachten, leerlingen, directies, 
zorgcoördinatoren en andere betrokkenen). 

Vanuit de opleiding Orthopedagogie wordt er nauw samengewerkt 
met de vzw Ouders voor Inclusie en Docenten voor Inclusie. 
Dit kompas ontstond dan ook door het verbinden van ervaringen met 
de praktijk en de kruisbestuiving tussen deze twee.

A L S  W E  S A M E N  G A A N  VA R E N  M E T  KO E R S 
NAAR INCLUS IE ,  GAAN WE DAN STUURBOORD?

Dit initiatief wekte de interesse van verschillende andere partners 
op het symposium van Docenten voor Inclusie in 2013. Vanaf die dag 
zetten we nog harder koers naar inclusie en daar waar we eerst nog 
zoekende waren naar de weg, hebben we nu een kompas ontwikkeld 
dat ons zal begeleiden. 

W E  L I C H T E N  H E T  A N K E R

Wij bedanken graag alle mensen die meegewerkt hebben aan deze 
inclusiewijzer, en vergeten daarbij zeker ook de bachelorstudenten 
die hun bachelorproef wijdden aan dit onderwerp niet. 

Elke Emmers en 
Joerie Van den Brande
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ONDERWIJS,
EEN RECHT VOOR
IEDEREEN

1.

Onderwijs voor kinderen is een mensenrecht. Daarom vind je 
het ook terug in de grondwet en in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens (UVRM, 1948). 

R E C H T  D O O R  Z E E

We geven hier kort weer wat artikel 26 uit de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens stelt. Dit zijn belangrijke en inclusieve  
uitgangspunten:

Iedereen heeft recht op onderwijs. Het lager onderwijs zal ver-
plicht zijn. Technische en beroepsopleiding zullen algemeen 
beschikbaar worden gesteld en hoger onderwijs zal gelijkelijk 
openstaan voor iedereen die daartoe de begaafdheid bezit.

Het onderwijs zal gericht zijn op de volledige ontwikkeling van 
de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eer-
bied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de 
soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun 
kinderen zal worden gegeven.

Begeleiding van leerl ingen in het gewone 
onderwijs , een brede waaier

De leerkracht als spilf iguur

Socio-economische statusbeleid

1.1

1.1.1

1.1.2

Binnen het recht op onderwijs bestaan er al verschillende ondersteuningsvormen die we 
eerst kort zullen bespreken, vooraleer we ons verdiepen in inclusief onderwijs.

De leerkracht is en blijft de belangrijkste 
en meest vanzelfsprekende persoon die 
de leerling begeleidt. Vragen, problemen 
en zaken allerhande worden daarom  best 
eerst en vooral met de leerkracht(en) 
besproken. Zij zijn diegenen die de leer-
lingen het best kennen en er de meeste 

Sinds 1 september 2012 is het Gelijke-OnderwijsKansenbeleid (GOK) vervangen door het Socio-
Economische Statusbeleid (SES). De doelstellingen van GOK- en SES-beleid zijn hetzelfde: 
het onderwijs voor alle kinderen optimaliseren.

tijd mee doorbrengen. Een leerkracht is de 
hoofdverantwoordelijke over het onder-
wijsleerproces en vormt dus de onderwijs-
kundige begeleiding van de kinderen in een 
klas. Alle andere vormen van begeleiding 
zijn  pas een volgende stap.
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Zorgbeleid
1.1.3

Bij zorg gaat het over alle inspanningen die een school doet om zo veel 
mogelijk kinderen het gewoon onderwijs te laten volgen. Zorg-uren zijn 
er voor alle leerlingen met gewone en specifieke zorgvragen en worden 
toegekend aan elke school. In elke school is er een zorgcoördinator aan-
wezig. 

Een zorgcoördinator slaat een brug tussen leerlingen, leerkrachten, 
directie, ouders en externen. De taak van de zorgcoördinator be-
staat uit het individueel werken met de kinderen, het coachen van de 
betrokken leerkrachten en het mee uittekenen van het zorgbeleid van 
de school. 

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: leerlingniveau, leerkracht-
niveau en schoolniveau. Daarnaast bestaan er ook zorgleerkrachten. We 
hebben hier de bezorgdheid dat dit vaak gewone leerkrachten zijn die 
deze taak opnemen, maar daar eigenlijk niet voor opgeleid zijn. 

D E  E N E  S TA AT  A A N  D E  H E L M S TO K , 
D E  A N D E R  A A N  D E  B O E G

Leerlingenvolgsysteem Inclusief Onderwijs (ION)
1.1.4 1.1.5

Een leerlingvolgsysteem (LVS) of kindvolgsysteem 
(KVS) is een instrument om systematisch kinderen 
op te volgen vanaf de onthaalklas tot en met het 
zesde leerjaar. Het helpt om tijdig te achterhalen 
welke leerlingen uit de boot dreigen te vallen. 
Daarnaast is het ook een gids om kinderen met een 
eventuele achterstand helpen aan te sluiten bij een 
normale ontwikkeling.

De overheid gebruikt de term ION heel specifiek 
en hanteert het begrip  voor een project waarbij 
leerlingen met een matige of ernstige verstande-
lijke beperking (type 2) lessen kunnen volgen in 
het gewoon onderwijs, met behulp van extra on-
dersteuning vanuit een school voor buitengewoon 
onderwijs. 

Wat we hier bedoelen met ION verschilt van wat 
we later zullen bespreken als inclusief onderwijs. 
Dit laatste gaat veel ruimer en ligt meer in de lijn 
van superdiversiteit.

We willen hier ook aangeven dat dit verschilt van 
GON,  waar ze de eindtermen niet moeten halen 
maar er individuele trajecten lopen. In navolging 
van het VN-verdrag en volgens onze opinie zou 
deze opdeling  niet meer mogen bestaan.

1 0



Geïntegreerd onderwijs (GON)
1.1.6

Via het geïntegreerd onderwijs (GON) wordt het buitengewoon onderwijs geïntegreerd in 
het gewone onderwijs. Kinderen met een beperking of leermoeilijkheden kunnen tijdelijk 
of permanent, gedeeltelijk of volledig school lopen in het gewoon onderwijs. Om deze 
integratie te realiseren zijn er bijkomende lestijden, uren en middelen voorzien. 

De bedoeling van GON is de opvoedkundige mogelijkheden van het gewoon en het buiten- 
gewoon onderwijs te combineren. De begeleiding van de leerling wordt verzorgd vanuit 
een school voor buitengewoon onderwijs. 

Deze begeleiding kan bestaan uit onderwijskundige, paramedische, medische, sociale, 
psychologische of orthopedagogische hulp aan leerkrachten,  scholen, leerlingen of ouders. 

Centrum voor leerl ingenbegeleiding (CLB)
1.1.7

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zijn geïntegreerde ondersteunende diensten. 
Een CLB is verantwoordelijk voor zowel de schoolbegeleiding als gezondheidscontrole. 
Het actieterrein van de CLB-medewerkers focust zich op de volgende aspecten: leren 
en studeren, de onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal 
functioneren. 

Tot de taken van het CLB behoort de zorg voor de ontwikkeling van leerlingen uit het 
gewoon en buitengewoon onderwijs. 

Begeleiding van leerl ingen in het buitenge-
woon onderwijs : een kort overzicht

1.2

Voor een doorverwijzing naar het buiten-
gewoon onderwijs is een nauwe samen-
werking tussen de school, de ouders en het 
CLB essentieel. 

Door het gebruik van een leerlingvolg-
systeem, regelmatig overleg met de leer-
krachten en door alert te zijn voor signalen 
en hulpvragen van de school, het gezin en 
andere betrokkenen kan een CLB actief en 
tijdig onderwijsleerproblemen melden en 
aanpakken. Door middel van een multi-
disciplinair onderzoek kan het CLB de 
mogelijkheden en beperkingen, specifieke 
ondersteuningsnoden en behoeften van de 
leerling in kaart brengen. Er kan hierbij ge-
toetst worden of de ondersteuningsmogelijk-
heden van de gewone school en klas kunnen

Kinderen die speciale hulp nodig hebben door een  beperking of door leer- of opvoedings-
moeilijkheden, kunnen terecht in het buitengewoon basisonderwijs. 

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in 9 TYPES, volgens de beperking of moeilijk-
heid van de kinderen. We sommen ze hieronder nog even op: 

Sinds het M-decreet is een bijkomend type ingevoerd, 
namelijk type 9, wat voor begaafde leerlingen met een 
autismespectrumstoornis is.

type  1 Leerl ingen met een l ichte mentale handicap
type 2  Voor kinderen met een matige of ernst ige mentale handicap
type 3 Leerl ingen met ernst ige emotionele en/of gedragsproblemen
type 4 Kinderen met een fysieke beperking
type 5 Voor zieke kinderen
type 6 Voor leerl ingen met een visuele handicap
type 7 Kinderen met een audit ieve beperking
type 8 Voor kinderen met ernst ige leerstoornis
type 9 Autisme spectrumstoornis

aansluiten bij de behoeften van de leerling. Een 
doorverwijzingsproces wordt opgestart indien 
het niet lukt om een gepast onderwijsaanbod 
aan te bieden aan een leerling. Het CLB kan dan 
adviseren dat een leerling beter naar het buiten-
gewoon onderwijs zou gaan. Het is niet verplicht 
voor ouders om het gegeven advies op te volgen. 
Ouders beslissen zelf over hoe en waar de onder-
wijsloopbaan van hun kind verloopt.

Het CLB heeft de moeilijke taak om een juist 
en onafhankelijk advies te formuleren, zowel 
naar de ouders als naar de school. Hierbij dient 
het een juiste  balans te vinden tussen de be-
kommernissen die door beide partijen worden 
geuit.

S A M E N  O N D E R  É É N  V L A G 
VA R E N

1 1 1 2



HET RECHT OP
INCLUSIEF
ONDERWIJS

2.

Op basis van verschillende verdragen en afspraken (Salamanca, 
VN-verdrag voor personen met een handicap) rond onderwijs en 
personen met een beperking kan men stellen dat ook inclusief 
onderwijs een recht is voor elk kind en een plicht voor elke school. 

Deze verdragen zijn ook door onze overheden ondertekend en 
geratificeerd. Inclusief onderwijs betekent dat elk kind, ongeacht 
zijn beperking, naar het regulier onderwijs kan gaan en hier vol-
waardig kan aan deelnemen. 

Inclus ief onderwi js betekent dat al le k inderen ge-
woon zoals hun klasgenoten les volgen, spelen op 
de speelplaats ,  mee gaan zwemmen en mee op 
schooluitstap gaan. 

Kinderen worden om een of ander kenmerk of beperking niet uitge-
sloten van wat op of rond de school gebeurt. Dit lijkt een eenvoudig 
toe te passen principe, maar toch blijkt dit in de realiteit niet altijd zo 
eenvoudig te verlopen. 

W E  S T E K E N  VA N  WA L

M E T  D E  W I N D  I N  D E  Z E I L E N

M-decreet

2.1

Het Vlaams Parlement heeft op 12 maart 2014 een belangrijke 
stap gezet om het onderwijs meer inclusief te maken voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften.

‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften. We lezen daar dat Vlaanderen momenteel koploper 
is met betrekking tot het aantal leerlingen dat school loopt in het 
buitengewoon onderwijs. 
Sinds 2008 is een nieuw wettelijk kader opgebouwd dat het recht 
vooropstelt van leerlingen met een (functie) beperking op redelijke 
aanpassingen in het gewoon onderwijs.

Met redelijke aanpassingen bedoelen we alle maatregelen die 
genomen kunnen worden om de effecten van de beperking te 
neutraliseren of concreet redelijke aanpdassingen die drempels 
wegnemen, zodat je als persoon met een beperking kan deel-
nemen aan het maatschappelijke leven.
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De verwachting is dat door deze maatregelen minder 
kinderen naar het buitengewoon onderwijs zullen 
gaan. De middelen die daardoor vrijkomen, worden 
opnieuw ingezet voor de ondersteuning van leer-
lingen met specifieke behoeften. 

Zo wil de overheid de expertise in de scholen voor 
buitengewoon onderwijs delen met het brede 
onderwijsveld. Dit komt neer op het feit dat leer-
krachten BuO zullen worden ingezet in het gewone 
onderwijs. We vragen ons hierbij af of deze leer-
krachten de inclusieve visie kracht zullen bijzetten? 

We bedenken hierbi j  dat leerkrachten moeten leren geloven in het feit  dat hun aan-
geleerde basiscompetent ies voldoende zi jn om gedifferent ieerd te werken en om 
een inclus ieve klas te ondersteunen.

Het M-decreet is het concreet maken van het 
VN-verdrag inzake rechten van personen met een 
handicap, waarbij onder andere wordt gesteld dat 
personen met een handicap het recht hebben om 
volwaardig aan onderwijs deel te nemen. 

Kinderen met een beperking krijgen dan specifieke 
individuele maatregelen in het gewone onderwijs. 
Er wordt ook aangegeven dat een leerkracht geen 
expert moet worden in alle mogelijke beperkingen, 
maar wel als basiscompetentie zo goed mogelijk 
moet kunnen lesgeven aan alle kinderen. R I C H T I N G  S T U U R B O O R D  O F  B A K B O O R D ?

Inclusief onderwijs , een visie

2.2

Hieronder willen we een aantal auteurs aan het woord laten om een zicht te geven op wat 
inclusief onderwijs is en wat de krachten ervan zijn voor de kinderen, de leerkrachten, de 
school en de gemeenschap op zich. 

Franke (2008) geeft volgende definitie van inclusief onderwijs: 

“Al le leerl ingen, ongeacht hun achtergrond, kunnen dezelfde scholen 
bezoeken, in heterogene groepen funct ioneren en het curr iculum 

volgen dat afgestemd is op hun eigen mogel i jkheden. Leerl ingen leren 
van en met elkaar als ze samen leren en samen worden onderwezen 

in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Ze ontwikkelen zich zo tot 
volwaardige burgers met een act ieve deelname in de maatschappi j . ”

(Franke, 2008 in Vosters, Petrina en Heemskerk, 2013: 113)

Naast een duidelijke en uitgebreide definitie geven Loremen, Deppeler & Harvey (2010:6) ook 
een overzicht van de succesfactoren voor inclusie op school. Volgende zaken moeten aanwezig 
zijn:

Duidelijk en gedragen beleid

Werken van kleinschalig naar grotere schaal  in verschillende stappen

Goed gebruik van middelen, toewijding  op lange termijn van alle partijen

Aangewezen sleutel-personeelsleden

Betrokkenheid ouders als partner in proces

Betrokkenheid schooldirectie en relaties met andere initiatieven



A L S  D E  W I N D  E V E N  N I E T  M E E Z I T

Inclusief onderwijs , een uitdaging

2.3

Ondanks het bestaande wettelijk kader is de realiteit van inclusief 
onderwijs niet altijd zo vanzelfsprekend. Je kan (nog) niet zomaar 
op eender welke school terecht met je kind met een beperking. 

Sommige scholen geven aan dat hun schouders de inclusie van 
bepaalde kinderen niet kunnen dragen. Een belangrijk 
(discussie)punt daarbij is dat de beperking van het kind in het 
gewone onderwijs de draaglast van de school niet mag over-
schrijden. Dit is moeilijk objectief te bepalen. Het zou veel 
werkbaarder zijn om te kijken naar de draagkracht van een 
school en de mogelijkheden van een leerling. Het is belangrijk 
om eerder positief oplossingsgericht te denken en te commu-
niceren en handelen vanuit de mogelijkheden die er zijn. 

De vzw Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie 
(2014) hebben recent een publicatie gemaakt ‘Wegwijs in het 
inclusief onderwijs’ waarin je alle info terug vindt over hoe een 
school te vinden, in te schrijven, wat te doen bij weigering, 
samen te werken, ondersteuning op te starten en wat je kan 
doen als het moeilijk loopt. Hierin zitten de ervaringen en vragen 
van ouders uit de praktijk verwerkt. 

Redeli jke aanpassingen

Inclusief onderwijs , enkele kenmerken

2.4

2.5

Sinds kort zijn ‘redelijke aanpassingen’ wettelijk geregeld. Als je als ouder hierover vragen 
hebt kan je terecht bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) en 
de vereniging Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIPvzw). 

De Arteveldehogeschool Gent heeft onlangs een leidraad ontwikkeld voor leraren en scholen 
om op een gepaste manier redelijke aanpassingen waar te maken (Meirsschaut, Monsecour & 
Wilssens, 2013). 

PARTICIPATIE

positief

NORMAAL

ondersteuning

ervaringsgericht

stimulerenleren

inclusief

aanpassingen DIVERSITEIT

moeilijkheden
ontwikkelingskansen
gepost

omgeving
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Inclusief onderwijs, enkele voordelen

2.6

Inclusie heeft veel voordelen, zowel voor de leerlingen als de 
school. Loremen, Deppeler & Harvey (2010:13-14) hebben hierover 
literatuur nagelezen en geven de volgende positieve resultaten 
van inclusie: 

Leerlingen met individuele verschillen halen betere school-
resultaten of een hogere aanwezigheidsgraad dan vergelijkbare 
leerlingen in een niet-inclusieve leeromgeving.

De resultaten van leerlingen zonder specifieke leernoden worden 
niet negatief beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen met 
specifieke leernoden. Indirect, door de andere aanpak van leer-
krachten, wordt hun leerproces verbeterd.

De communicatie- en sociale vaardigheden van leerlingen met 
specifieke leernoden verbeteren aanzienlijk. Er zijn dus aan-
toonbare sociale voordelen.

Inclusie is meer kostenefficiënt dan leer- of begeleidings-
modellen waarbij segregatie (bijzonder onderwijs) centraal 
staat.

Door peer-tutoring zullen helpende kinderen zich beter voelen 
op het vlak van zelfwaarde, begrijpen en empathie voor verschil 
en vriendschap.

Inclusie werkt als katalysator bij leerkrachten om hun didactische 
vaardigheden nog meer te professionaliseren.

Inclusie helpt ook leerlingen met specifieke leernoden bij de uit-
stroom van de school. Ze vinden sneller werk, verdienen meer 
en kosten voor ondersteuning zijn lager dan leerlingen die zich 
ontwikkeld hebben in een niet-inclusieve onderwijssetting.

Er is geen breuk of splitsing in sociaal netwerk.

Inclusief onderwijs, een cultuur

2.7

Lebeer en De Vroey (1999:11) hanteren het idee van een ecologisch ontwikkelingsmodel. 
De kracht hiervan is dat ontwikkeling van personen altijd in de context van een (stimule-
rende) omgeving moet gezien worden. 

D E  B A K E N S  U I T Z E T T E N

Het gaat dan niet over een kind met een 
beperking, maar over een beperkende 
omgeving. We zien een klas  als een ecolo-
gisch geheel waarbij elk element met elk 
element samenhangt.  Hierbij is het cruciaal 
om de juiste match te zoeken tussen al die 
elementen. 

Het gaat ten eerste over de visie dat de 
school er voor het kind is en niet om-
gekeerd. Ten tweede gaan we ervan uit dat 
een leerkracht van de gewone school in 
principe competent genoeg is om aan ver-
schillende kinderen les te geven. Belangrijk 
hierbij is dat er klasdoorbrekend gedacht 
wordt en voldoende wordt gedifferentieerd 
(Lebeer & De Vroey, 1999:15). 

Booth en Ainscow (2002, 2007) hebben een 
uiterst bruikbaar en boeiend instrument 
ontwikkeld voor scholen om aan inclusie 
te doen. Ze werken met een model dat een 
drietal dimensies bevat: creëren van een 
inclusieve cultuur, maken van een inclusief 
beleid en het ontwikkelen van inclusieve 
praktijk. 

Elke actor in het inclusieproces krijgt bij-
gevolg een invalshoek om aan de slag te 
gaan. Binnen elke dimensie geven zij een 
aantal indicatoren weer voor inclusie (Booth 
& Ainscow, 2007:39-40). Bij deze indicatoren 
hebben ze ook een reeks vragen ontwikkeld 
waarmee een school aan het werk kan gaan. 
We geven hierna alvast de indicatoren weer 
per dimensie. Deze inclusie-index is ook 
vertaald en beschikbaar in het Nederlands 
(Ipass, UCLL).
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Dimensie A :  creëren van een 
inclusieve cultuur

2.7.1

BOUWEN AAN EEN GEMEENSCHAP ALS EERSTE STAP

Iedereen is van harte welkom.

Leerlingen helpen elkaar.

Het schoolteam werkt samen.

Het schoolteam en leerlingen behandelen elkaar met respect.

Er is partnerschap tussen personeel en ouders/verzorgers.

Personeel en bestuurders werken goed samen.

De plaatselijke gemeenschap wordt betrokken bij de school.

VESTIGEN VAN INCLUSIEVE WAARDEN IS OOK BELANGRIJK

Er worden hoge verwachtingen gesteld aan alle leerlingen.

Personeel, bestuurders, leerlingen en ouders/verzorgers delen de inclusiegedachte.

Leerlingen worden gelijk gewaardeerd.

Personeel en leerlingen behandelen elkaar als mens en ook als ‘persoon met een 
bepaalde rol of functie’.

Personeel streeft er naar om barrières bij leren en participeren in alle aspecten 
van de school weg te werken.

De school streeft er naar om alle vormen van discriminatie weg te werken.

Het schoolteam en leerlingen behandelen elkaar met respect.

Er is partnerschap tussen personeel en ouders/verzorgers.

Personeel en bestuurders werken goed samen.

De plaatselijke gemeenschap wordt betrokken bij de school.

Dimensie B :  maken van inclusief beleid
2.7.2

ONTWIKKELEN VAN EEN SCHOOL  VOOR IEDEREEN

Benoemen en promoveren van personeel gebeurt eerlijk.

Ieder nieuw personeelslid wordt geholpen om zich thuis te voelen in de school.

De school streeft er naar om alle leerlingen uit de buurt toe te laten.

De school zorgt ervoor dat de gebouwen fysiek toegankelijk zijn voor iedereen.

Iedere nieuwe leerling wordt geholpen om zich thuis te voelen in de school.

De school organiseert haar groepen op zo’n manier dat iedere leerling gewaar-
deerd wordt.

ACTIEF WAARBORGEN VAN DIVERSITEIT

Alle vormen van begeleiding en ondersteuning worden gecoördineerd.

Bij- en nascholingsactiviteiten van en voor personeel helpen hen om in te spelen op 
de diversiteit van leerlingen.

Beleid op het gebied van ‘specifieke onderwijsbehoeften’ is een inclusief beleid.

Leerlinggebonden financiering en projecten die de participatie  aan regulier 
onderwijs bevorderen,  worden gebruikt om de barrières bij leren en participeren 
van alle leerlingen te verkleinen.

Ondersteunend beleid voor leerlingen met moeilijk interpreteerbaar gedrag 
wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en het beleid 
rond interne begeleiding.

De druk om leerlingen om disciplinaire redenen van school te sturen neemt af.

Barrières om aanwezig te zijn op school worden kleiner.

Pesten wordt teruggedrongen. 



Dimensie C :  ontwikkelen van inclusieve
prakti jk

2.7.3

VORMGEVEN VAN LEREN EN ONDERWIJZEN

Lessen worden gepland met het leren van alle leerlingen in gedachte.

Lessen stimuleren de participatie van alle leerlingen.

Lessen ontwikkelen begrip voor verschillen.

Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Leerlingen leren samen.

Beoordeling draagt bij tot de prestaties van alle leerlingen.

Discipline in de klas is gebaseerd op wederzijds respect.

Leerkrachten plannen, geven les en evalueren in partnerschap.

Klassenassistenten ondersteunen het leren en participeren van alle leerlingen.

Huiswerk draagt bij aan het leerproces van iedereen.

Alle leerlingen nemen deel aan activiteiten buiten de klas.

MOBILISEREN VAN HULPBRONNEN

Verschillen tussen leerlingen worden gebruikt als hulpbron bij het leren en 
onderwijzen.

De expertise van elk teamlid wordt ten volle benut.

Teamleden ontwikkelen hulpbronnen om het leren en participeren te ondersteunen.

Hulpbronnen in de omgeving van de school zijn bekend en worden gebruikt.

Hulpbronnen van de school worden eerlijk verdeeld ter ondersteuning van inclusie.
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HET INCLUSIE-
PROCES,
HET ECHTE 
WERK

3.

Het ondersteunen van een inclusieproces betekent dat een groep 
van mensen samen werkt zodat een leerling, met een specifieke 
ondersteuningsnood, aan alle onderwijsactiviteiten volwaardig 
kan deelnemen. 

Het is belangrijk dat het ondersteunen van een inclusieproces niet 
de verantwoordelijkheid van één persoon is. Het is niet enkel aan 
de ouders, de leerkracht of een assistent om inclusie waar te ma-
ken. Het gaat over een groep van mensen die in de praktijk samen 
bezig zijn. 

ONDER EEN  STAAND ZE IL ,  I S  HET  GOED 
ROE IEN

Een ondersteuningsplan, de eerste stap

3.1

In een ondersteuningsplan wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
wat zijn de leerdoelen voor dit kind en hoe kan dat kind met die doelstellingen zo vol-
ledig mogelijk deelnemen in die gewone klas in die gewone school (De Vroey & Mortier, 
2002:60)?

In dit plan wordt ook gesteld welke aanpassingen en welke ondersteuning er nodig zijn voor 
dit kind. Zo’n plan is dus dynamisch en permanent onderhevig aan verandering én steeds 
individueel maatwerk. Belangrijk ook hierbij is dat er wordt vertrokken van de mogelijkheden 
van een kind in de klas.

D E  E N E  S TA AT  A A N  D E  H E L M S TO K ,  D E  A N D E R  A A N 
D E  B O E G

Belangrijkste partner, naast de school, zijn 
de ouders. Zij kennen hun kind het beste 
en weten ook waar ze naartoe willen. Een 
oudergesprek over het ondersteuningsplan 
geeft niet alleen enorm veel informatie, 
maar creëert vertrouwen en een sfeer van 
verbindende samenwerking. 

Belangrijk is ook dat je samen van een 
breed ondersteuningsplan de stap zet naar 
een concreet actieplan. Ondersteuning die 
geboden wordt moet concrete doelen na-
streven en moet ook participatief tot stand 
komen. 

De Vroey & Mortier (2002) noemen het 
hanteren van een ondersteuningsplan 
daarom een cyclisch proces. Het gaat over 
samenwerken als gemeenschap. Het ge-
meenschappelijke van die personen in het 
inclusieproces is dat ze een kind willen laten 
groeien en bloeien als leerling. Het samen 
maken van een gedragen plan werkt dan 
heel verbindend.



Hoe werkt ondersteuning als groepsproces?

3.2

Mortier (2010:5) stelt dat de invulling van de ondersteuning een kritische succesfactor is 
voor inclusief onderwijs . 

Het plannen van die ondersteuning is een groepsproces waarbij iedereen betrokken wordt 
die dagelijks bezig is met het kind (samenwerkend partnerschap). Kenmerken van onder-
steuningsplanning zijn weergegeven in de volgende woordenwolk: 

ONDERSTEUNING

implementatie

regelmatig

ondersteuningsitems

FOCUS

schools
optimaal PARTICIPEREN

REGULIERE
             VLAK

PLAN

ondersteuningsitems

gericht
sociaal

KLASACTIVITEITEN

verschillende

FLEXIBILITEIT

verantwoordelijk

aangegeven

De betrokkenheid van ouders en kinderen is cruciaal in het inclusieproces. Het is een part-
nerschap tussen ouders en professionelen die samen creatief aan de slag gaan. Hierbij is er 
nood aan competenties van ‘reflexieve professionaliteit’ (Peeters & Vandenbroeck (2012) in Mor-
tier, Hunt, Desimpel en Van Hove, 2012:329). 

DEZE PROFESSIONALITEIT BESTAAT UIT 4 COMPETENTIES: 

Zoeken naar voorlopige oplossingen

Gericht zi jn op de ontmoeting met de andere die we nog niet kennen

Kennis construeren met anderen

Actie ondernemen met een focus op verandering

B R U G G E N  B O U W E N  D O E  J E  N I E T  A L L E E N

Inclusie is dus een groepsproces waarbij 
het verbinden van mensen, in de breedste 
zin van het woord, de centrale handeling is. 
We durven dan ook stellen dat inclusie het 
best werkt als er ook aan ‘gemeenschaps-
bouwen’ wordt gedaan. 

Er moeten verbindingen gemaakt worden 
en bruggen geslagen tussen mensen op 
verschillende niveaus: in de klas, op de 
school, tussen de klas en thuis, tussen de 
school en de buurt, tussen leerkrachten en 
andere hulpverleners, enzoverder. 

overleg
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Inclusie, het universeel design

3.3

Een belangrijk concept bij inclusie is dat er uiteindelijk niets bijzonders moet worden 
uitgevonden voor specifieke kinderen, maar dat je universeel of structureel denkt over 
onderwijs (voor alle kinderen). De leerstof kan in zijn aangeboden vorm verbredend en 
verrijkend bekeken worden. Daarbij is Universal Design of Learning (UDL) een belangrijke 
bron. 

Dit is een idee dat uit de architectuur komt en waarbij men reeds bij het plannen en bouwen 
van een gebouw aan de toegankelijkheid voor iedereen werkt, zodat men niet achteraf
 oplossingen dient te zoeken. 

Ook op onderwijs kan men dit toepassen en reeds bij het ontwikkelen en plannen van het 
onderwijsproces rekening houden met de diversiteit van kinderen die het onderwijs gaan volgen. 
Het onderwijs moet didactisch zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden van bij aanvang 
zodat niemand wordt benadeeld en er niet achteraf naar redelijke aanpassingen moet worden 
gezocht.

ondersteuning, wat en wie?

3.4

Wanneer men kiest voor ondersteuning is het van belang om te kijken naar wat dit dan 
kan inhouden voor iedere partner en wat de verwachtingen hierrond zijn

De draagkracht van het kind zelf wordt 
verhoogd.

Er is een vertrouwenspersoon in de 
buurt, waarbij het kind terecht kan met 
vragen.

Er is hulp op maat bij de individuele 
ondersteuningsbehoeften. 

Voor een geslaagde begeleiding is het 
nodig dat het kind mee bepaalt hoe de 
begeleiding verloopt. 

Er is iemand in de buurt waarop de 
leerkracht in vertrouwen kan steunen bij 
onzekerheden of twijfels. 

De draagkracht van de leerkracht wordt 
verhoogd. De leerkracht kan zonder 
verlies aan aandacht voor alle kinderen 
differentiëren. 

De leerkracht en de ondersteuner 
moeten ook de tijd en de ruimte nemen 
en krijgen, om met elkaar te praten en 
op elkaar af te stemmen.

Door het feit dat een school oplossingen zoekt en innoveert is dit  een kans voor de school om 
te leren uit dit pionierswerk.

In dit leerproces kan een school groeien om van specifiek individueel probleem naar oplossing 
voor iedereen te gaan.

De school kan ondervinden wat de meerwaarde van diversiteit is.

De school doet door een inclusieproces aan zelfreflectie als onderwijsorganisatie. 

De extra ondersteuners zijn een bron van 
informatie voor de ouders. 

De extra ondersteuner biedt ook een 
vorm van veiligheid voor ouders. 

Het vertrouwen tussen ouders en de 
extra ondersteuner is cruciaal.

De brugfunctie tussen de verschillende 
partijen is er door gebruik te maken van 
verbindende communicatie. 

De andere leerlingen zien (niet altijd) het 
verband tussen de extra ondersteuner en 
het kind met een beperking.

De andere leerlingen kunnen indirect 
ook beroep doen op de hulp van de 
ondersteuner door het feit dat die naar 
‘inclusieve oplossingen voor iedereen’ 
zoekt.

Het hele klasgebeuren krijgt een extra 
dynamiek of perspectief en dus extra 
kracht door de ondersteuner.
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Op een concreter niveau kan dit via de volgende handelingen:

Inhoudelijke aanpassingen maken: aanpassingen aan werk-
blaadjes of toetsen doen.

Organisatorische aanpassingen maken: maak duidelijke af-
spraken die een houvast kunnen bieden. 

Communicatief ondersteunen: zorg ervoor dat de stem en de 
noden van het kind gehoord worden. 

Praktisch werken: bied ondersteuning bij dagelijkse ondersteunings-
behoeftes. 

Klasondersteunend werken: er kan zowel ondersteuning geboden 
worden aan de andere leerlingen van de klas of aan de leerkracht. 

Informatie delen: beeldvorming speelt een belangrijke rol bij het slagen 
van het onderwijs- en inclusieproces. 

Ruimte bieden: de ondersteuner dient een evenwicht te vinden tussen 
actief een leerling begeleiden en passief op de achtergrond het klasgebeuren 
te volgen. 

Aansporen en motiveren: iedereen dient aangespoord en gemoti-
veerd te worden om deel te nemen aan het klasgebeuren. 

Sociale relaties en contacten stimuleren en helpen 
onderhouden: het is belangrijk dat contact met andere kinderen wordt 
gestimuleerd en onderhouden door activiteiten met de klas te organiseren. 

Ritme bewaken: door het dagritme te bewaken voorkom je dat een 
leerling overbelast wordt. 

Verzorgen: soms kan een kind met een beperking extra zorg nodig hebben. 

Innoveren en creatief handelen: omdat een bepaalde situatie 
voor een 
leerling het vinden van oplossingen vraagt voor praktijkzaken moet er 
innoverend gehandeld worden.

Orthopedagogische ondersteuning,
in de onderwijscontext

3.5

Een extra ondersteuner in de klas gaat zich niet als extra leerkracht opstellen, maar een 
meerwaarde op een aantal andere vlakken leveren. Eén van de vlakken is het orthopeda-
gogisch handelen. Er wordt daarbij gekeken hoe verandering mogelijk is vanuit de noden 
en krachten, zodat hij of zij zich volledig kan ontplooien en maximaal aan het onderwijs 
kan participeren. 

E R  V O L L E N  B A K  V O O R  G A A N

Het gaat over een ondersteuningsplan maken en permanent bijwerken. Het gaat over het 
voorbereiden op volgende stap in het onderwijstraject (volgend schooljaar, maar ook verder). 
Er is aandacht nodig voor het verbinden en sensibiliseren van team, partners en actoren. 
En als laatste gaat het over het bouwen van bruggen en behartigen van belangen bij iedereen.



Inclusief onderwijs , maat-en matchingwerk

3.6

In onderwijs is de matching tussen personen, de zogenaamde ‘klik’ heel belangrijk. Daar-
naast is het vaak ook maatwerk. Er moet altijd op maat gewerkt worden en rekening 
gehouden worden met die persoon, op dat moment in die situatie. 

Hier geven we een aantal elementen of strategieën die bij dit maat- en matchingwerk efficiënt 
aan de slag te gaan. De “M” staat dus niet enkel voor Maatregelen, maar ook voor Maatwerk 
en Matching. 

Strategieën voor differentiatie in de klas
3.6.1

In het inclusieproces is flexibiliteit in de klas van belang. Er moet dan didactisch creatief 
omgesprongen worden met de onderwijsleersituatie. Goed en doordacht differentiëren 
kan een groot verschil maken voor de leerling én de leerkracht. 

De Vroey & Mortier (2002:135-138) geven een beknopte lijst van mogelijkheden om 
creatief te zoeken naar variatie- of differentiatiemaatregelen. Ze geven zelf ook aan dat 
het onmogelijk is om een volledige lijst weer te geven van alle hulpmiddelen of aanpassingen 
die mogelijk zijn. We geven hier de essentie weer, de volledige bron wordt opgenomen in 
de referentielijst . 

Goed gebruik maken van de ruimte.

Soepel omgaan met ti jd.

Aandacht voor instructietaal.

Hulpmiddelen bij de verwerking van informatie.

Facil iteren van evaluatiemomenten.

1.

2.

3.

4.

5.

Strategieën voor netwerking en samen-
werking als ondersteuning

3.6.2

Inclusieprocessen steunen op relaties en het netwerk in en rond een kind en de klas. Het 
verdient dus zeker aandacht om strategieën te bekijken die de samenwerking in de klas 
kunnen maximaliseren.

De Vroey & Mortier (2002:171) stellen uit praktijkervaring dat activiteiten voor sociale 
ondersteuning meer kans op slagen hebben als ze aan de volgende criteria voldoen:

Een goede structuur.

Een positieve focus.

Goed bijgewoond en actief deelgenomen door verschil lende mensen.

Ondersteund door de directie, het leerkrachtenteam en de ouders.

Ze geven ook een aantal strategieën weer om de aangeboden ondersteuning effectief te 
laten werken (De Vroey & Mortier, 2002:171-189). 

Informatiemomenten en introductie van de leerling met een handicap 
(zie hoger), waarbij de focus l igt op de interactie met de leerl ing en 
niet op de stoornis en duideli jk wordt gemaakt wat het collectieve 
engagement is . 

Hiernaast zi jn er nog tal van informele informatiemomenten die ook 
belangrijk zi jn. 

Een andere strategie is dat we op een positieve wijze omgaan met 
verschil len. 

Een mentor- of tutorsysteem is een bijzondere vorm van partnersys-
teem waarbij een onderdeel van de leerstof door een leerl ing aan 
een andere wordt uitgelegd. 

Een andere vorm van ondersteuningsstrategie kan zi jn om een kind te 
helpen bij het aangaan en opbouwen van vriendenkringen. 

Andere ondersteuningsstrategieën zijn het aanleren van sociale en 
emotionele vaardigheden of spelvaardigheden. 

Uiteindeli jk is er nog een laatste, overkoepelende ondersteuningsstra-
tegie en dat is het creëren van een goed sociaal kl imaat.
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Het inclusie-
proces, 
verschillende
rollen

4.

Een inclusieproces is vaak een mozaïek of caleidoscoop van 
mensen die samen handelen. Belangrijk daarbij is het idee dat elk 
zijn rol heeft en dat elke rol belangrijk is.
Wanneer iedereen mee is in dit proces en zijn of haar steentje 
bijdraagt, verloopt het inclusieproces heel gewoon en erg succes-
vol. Het is heel eenvoudig en het enige doel is dat alle kinderen 
‘gewoon’ zoveel mogelijk met alles mee doen. 

Daarom kijken we even naar wie wat kan doen. Uiteraard varieert 
dit van situatie tot situatie. Het opsommen van die verschillende 
rollen kan echter input zijn voor een gesprek onder elkaar hier-
over. 

Vaak zullen in dit gesprek zaken verduidelijkt worden of scher-
per worden gesteld. Deze rolverdeling heeft ook te maken met 
‘territorium’ en ‘eigenaarschap’. Een duidelijke rolafbakening en 
taakverdeling is daarom cruciaal.

De leerling zelf

4.1

Het kind is - en hiermee trappen we misschien een open deur in - de ervaringsdeskundige 
nummer 1. Hij of zij ervaart alles van op de eerste rij en weet ook het best wat er aan hand 
is. Een beperking hebben is een subjectieve ervaring. Daarom dat het kind in zijn erva-
ringsdeskundigheid gerespecteerd dient te worden en het er ook op aangesproken  mag 
worden.

Het is van kapitaal belang het kind bij alles te betrekken. Het mag nooit zo zijn dat er dingen 
over het hoofd voor het kind worden gedaan, alles moet mét en zoveel mogelijk dóór het kind 
gedaan worden. 

N OT H I N G  A B O U T  U S ,  W I T H O U T  U S

zichzelf te zijn en veel meer te zijn dan een 
‘beperking’ ontmijnt hij of zij vele vooroor-
delen. 
Net zoals alle kinderen wil ook een kind 
in een inclusieproces zich ontwikkelen en 
groeien tot een volledige persoon. Soms is 
dat zoeken naar hoe dit moet en wat dan 
precies het einddoel zou kunnen zijn. 
Het kind is hierin eigenlijk zelf het doel, het 
middel én de katalysator van een inclusie-
proces. 

Een van de fundamentele doelen van inclusie 
is de participatie van een kind te maxima-
liseren. De klas is een sociaal netwerk, een 
mozaïek van persoontjes. Deze relationele 
aspecten dienen mee te worden opgeno-
men in het inclusieproces. 
Soms helpt het iedereen om moeilijke 
situaties te de-problematiseren door het 
kind zelf zijn verhaal te laten doen. Het kind 
zelf speelt vaak een sleutelrol in het destig-
matiseren van labels of handicaps. Door 



E E N  B O OT  I S  M E E R  D A N  H O U T  M E T  S P I J K E R S

Klasgenoten

4.2

Kinderen komen het meest in contact op school met andere leerlingen en ze zijn dan 
ook heel erg belangrijk in hun beleving van het schoolgebeuren. Een rol van de andere 
leerlingen bestaat er uit om het kind met een beperking te aanvaarden en het als een 
volwaardig lid van de klasgroep te beschouwen. 

We benoemen hier enkele rollen die een kind met een beperking kan spelen voor de klas-
genoten, geordend volgens dat proces van aanvaarding:

B E Z O E K E R
de aanwezigheid van het kind wordt erkend, maar het wordt niet echt opgenomen in de klas-
groep. Doordat het kind soms afwezig is, wordt het gezien als een buitenstaander.

I N C L U S I E K I N D
er is een onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’. Het kind met een beperking krijgt een speciale, aparte 
status. 

K I N D  DAT  G E H O L P E N  K A N  WO R D E N
kinderen bieden elkaar vaak spontaan hulp aan. Dit is goed zolang het niet uit een soort mede-
lijden gebeurt. 

K I N D  Z OA L S  E L K  A N D E R
kinderen zijn snel voorbij de beperking en zien een kind als klasgenootje. 

K I N D  DAT  E E N  V R I E N D  O F  Z E L F S  E E N  B E S T E  V R I E N D  K A N  Z I J N 
vriendschappen tussen kinderen zijn erg belangrijk. 

D E  S C H I P P E R  A A N  H E T  R O E R

Klasleerkracht

4.3

De leerkrachten zijn de motor of het hart van het onderwijsleerproces. Het is belangrijk 
dat ze de leerling met een beperking zien als een individu met eigen (leer)mogelijkheden. 
Een leerkracht moet tegelijk wel trachten zijn eisen en doelstellingen zoveel mogelijk af 
te stemmen op alle leerlingen. 

In een (inclusieve) klas wordt de leerkracht uitgedaagd om flexibel en gedifferentieerd te 
werken. Als leerkracht is het belangrijk om als model te dienen naar andere kinderen toe in 
het om gaan met diversiteit. 

Het is van belang dat de leerkracht open en authentiek communiceert in de klas met de leer-
lingen. Maar ook naar andere betrokkenen in het schoolteam of in het ondersteuningsteam 
is het belangrijk dat de leerkracht zaken durft bespreken. Er moet dus echt een vertrouwen 
zijn in het team. Het is pas in die openheid dat er snel tot een andere oplossing kan gekomen 
worden samen met anderen.

Naast de authentieke communicatie, is het belangrijk dat de leerkracht door de communicatie, 
verbindingen tot stand brengt met en tussen kinderen. Zeker in een inclusieproces is die 
‘connectedness’ heel erg belangrijk.
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Ouders

4.4

De rol van de ouders bestaat – naast simpelweg ‘ouder’ zijn - uit het motiveren van de 
school om inclusief te werken en steeds mee te denken en te zoeken naar mogelijkheden. 
Net zoals elke andere ouder is het belangrijk om andere ouders te ontmoeten en erva-
ringen te delen over de kinderen. De verbinding tussen ouders die kinderen hebben in 
eenzelfde school of klas is heel belangrijk. 

Ouders kennen hun kind al van voor de geboorte en zijn per definitie de uitgesproken 
ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk dat ze in die rol gewaardeerd, gerespecteerd en aan-
gesproken worden. 

Ouders moeten een centrale en volwaardige rol krijgen. Ze moeten zich welkom en gehoord 
voelen in hun bezorgdheid en beste bedoelingen voor hun kind. Het is belangrijk dat er in het 
begin (maar ook later) duidelijke afspraken gemaakt worden en altijd open en professioneel 
gecommuniceerd wordt in de twee richtingen.

A L S  M AT R O O S ,  A L S  V O E R D E R ,  A L S  S C H I P P E R

Ondersteuner

4.5

Waar het nodig is zullen betaalde krachten, 
vrijwilligers of stagairs het kind extra on-
dersteunen in zijn dagelijkse handelingen. 
Hierdoor wordt de draagkracht van de leer-
kracht verhoogd. Ondersteuners werken 
in partnerschap met het hele team, maar 
zullen vaak samenzitten met de mensen uit 
het onderwijsteam die met GON-ION-SES 
bezig zijn. 

Het essentiële doel of de primaire taak van 
de ondersteuner is om het kind volwaardig 
te laten deelnemen aan elk aspect van het 
schoolleven. Dit betekent dat de ondersteuner 
er niet enkel is in de klas, maar ook op de 
speelplaats of refter. De ondersteuner zoekt 
mee naar mogelijke drempels die het deel-
nemen in de weg kunnen staan en lost die 
samen op met het kind en de andere be-
trokkenen.

het welzijn, het welbevinden en het belang 
van het kind. De ondersteuner coördineert  
het opstellen en aanpassen van een onder-
steuningsplan. Dit komt er concreet  op 
neer dat de ondersteuner school- of leer-
materiaal aanpast zodat het toegankelijker 
wordt voor het kind. De ondersteuner en 
leerkracht zijn in ideale omstandigheden 
omstandigheden een soort ‘dynamisch

duo’, dat goed ingespeeld is  op elkaar en 
vaak met elkaar overlegt over wat ze willen 
en wat de bedoeling is. Het is ook belang-
rijk dat er regelmatig wordt stilgestaan bij 
de dingen die gebeuren in de klas en dat er 
samen wordt geëvalueerd en  bijgestuurd.

De ondersteuner is er bijna altijd in de klas 
maar vaak ook thuis. Hier gaat het dan om 
begeleiding in de thuis of vrije tijdscontext. 
Hier gaat de ondersteuner samen spelen of 
ontspannen met het kind. Dit kan van bete-
kenis zijn voor hoe je de dingen kan aanpak-
ken in de klas. 

Een andere centrale taak of handeling van 
de ondersteuner is het permanent com-
municeren en informeren van iedereen. 
Het gaat over communiceren met de hele 
school en alle leerkrachten. Hierin is de 
ondersteuner de bruggenbouwer van 
dienst, hij verbindt mensen rond een kind 
in een klas.

De ondersteuner is een onvoorwaardelijke 
belangenbehartiger én onverzettelijke
bruggenbouwer. De ondersteuner zal altijd 
op een positieve manier opkomen voor het 
welzijn, het welbevinden en het belang van 
het kind.
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Schoolteam

4.6

De klas wordt daarnaast nog eens omringd door tal van mensen met verschillende talenten. 
Er zijn verschillende leerkrachten, maar er is ook een secretariaat, busbegeleiders, nabe-
waking of schoonmaakpersoneel die allemaal samen de school waarmaken. Het is van 
belang dat al die aanwezige talenten benut worden en op hun manier betrokken worden 
bij een inclusieproces. 

Het gaat ook over een schoolcultuur van openheid en verdraagzaamheid, waarbij een klas 
in een inclusieproces van alles kan doen veranderen. Een school(team) kan vaak heel veel 
leren via die ene leerling in die ene klas. De relatie tussen een kind in een inclusieproces en de 
school is dus wederzijds versterkend.

Een ander perspectief dat hier belangrijk is, gaat over het feit dat een leerling een traject van 
verschillende jaren in een school doorloopt. Het is dan ook belangrijk dat er een duurzaam 
traject is en dat niet elk schooljaar opnieuw van nul  moet begonnen  worden. 
Het is dus niet enkel van belang dat iedereen enkel zijn rol of taak uitvoert, maar dat er ook 
aandacht is voor de collectieve taken. Op die manier kan een school boven zichzelf uitstijgen. 

Zorgcoördinatie

4.7

In de omzendbrief naar het basisonderwijs worden de zorgtaken van de zorgcoördinator op 
drie niveaus gesitueerd (Struyf, Adriaensens & Verschueren, 2013:23):

S C H O O L N I V E A U
organiseren van multidisciplinair overleg, schoolinterne en –externe samenwerking en com-
municatie met ouders.

L E E R K R AC H T N I V E A U
professionele ontwikkeling en ondersteuning van de leerkracht in kader van de zorg. 
Leerlingniveau: activiteiten die zich richten op (een subgroep van) individuele leerlingen 
(diagnostiek, binnenklasdifferentiatie of klasexterne remediëring).

Los van die formele omschrijving kan je 
zorgcoördinatie ook veel praktischer en 
eenvoudiger bekijken. Uiteindelijk gaat het 
over het coördineren van de zorg in een 
school. 
De zorgcoördinator heeft daardoor een spe-
cifieke, bijzondere en belangrijke positie in 
het geheel van een school omdat hij of zij de 
zorgbehoeften en –noden kent. De zorgco-
ordinator ziet de talenten, de krachten en de 

mogelijkheden van een school. De zorgco-
ordinator zoekt, denkt en handelt mee met 
het ‘team’. 

Hij of zij is een centraal knooppunt in het 
zorgnetwerk en legt verbindingen tussen de 
verschillende betrokkenen. Vaak wordt door 
de zorgcoördinator de brug geslagen tussen 
er in de school gebeurt en mensen of zaken 
buiten de school.
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Directie

4.8

MET EEN ARENDSOOG GADESLAAN ALS KOP VAN DE 
BEMANNING 

Ook de directie van een school speelt een belangrijke rol in een inclusieproces. De direc-
teur is immers de eindverantwoordelijke van een school en is er voor kinderen, leerkrachten 
en ouders. Zeker in het begin, bij een eerste contact of gesprek vertegenwoordigt hij of 
zij de stem van de school. 

Net zoals voor alle anderen in het inclusieproces is het ook voor de directie belangrijk om te 
denken, praten en handelen in het perspectief van de mogelijkheden van een kind, klas of 
school in plaats van de beperkingen, de moeilijkheden of de gevaren. 
Voor de directie zal het verwezenlijken van een inclusieve schoolcultuur van belang zijn, daarom 
dat we hier ook verwijzen naar het deel over de ‘Index voor Inclusie’ (p.22).

Andere professionals en experten

4.9

Kinderen in een inclusieproces hebben soms ook nood aan andere professionele onder-
steuning zoals logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, enzoverder. Dit heeft in principe 
weinig met het schoolproces te maken, maar vaak is er toch een praktisch-organisato-
rische impact van die therapie op de school. Hier moet zeker over gepraat worden en 
afspraken rond gemaakt worden. 

De Vroey en Mortier (2002) geven nog de volgende opmerkingen hierover:

Aans lu i ten externe therapie op leerproces op school . 

Be langr i jk  dat  schoolcontext  gekend i s . 

Afs temming school  en therapie .

Zoveel  mogel i j k  op natuur l i j ke leermomenten .
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Slotwoord

We zetten koers naar een inclusief onderwijslandschap en zoeken 
samen naar de beste vaarroute. In dialoog met verschillende 
partners ontwierpen we een kompas voor inclusie, dat ons zal 
bijstaan wanneer we de weg zoeken. 

We benadrukken het belang van iedere partner in dit proces en 
de gelijkwaardigheid als onderliggende basis. Dit kompas kan de 
gehele bemanning van verschillende actoren (ouders, scholen, 
kind, studenten) richting geven en een houvast bieden wanneer 
er een hevige wind zou opduiken. 

Laat dit kompas vooral een verbindend instrument zijn, waarmee 
we verder bruggen kunnen bouwen. 

In deze verbinding willen we graag de Ouders voor Inclusie 
bedanken, de Docenten voor Inclusie, de studenten, Els Vos, Inge 
Verhaegen en de verschillende docenten, ouders, studenten, 
leerkrachten en stagebegeleiders die deze inclusiewijzer ter harte 
namen en wilden proeflezen .
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