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Steeds inclusiever 
 
• stip aan de horizon 
• stapsgewijs 
• voorwaarden in onderwijspraktijk op 

orde 

• op verzoek minister 
• na 6 jaar passend onderwijsbeleid 



de Onderwijsraad 

• onafhankelijk strategisch adviescollege  
• voor onderwijsbeleid en -wetgeving 
• sinds 1919 
 
 
 

 



Adviezen Onderwijsraad  
in 2011 en 2018 
• kies langere tijdshorizon 
• maak werk van professionalisering leraren/ schoolleiders 
• verbeter communicatie ouders en versterk hun positie 
• wees duidelijker over referentiekader en zorgplicht 
• maak doelen passend onderwijs concreter vr onderwijspraktijk 

 



In 2020: Steeds Inclusiever 

afbakening doel: 
hoe kan het onderwijs 
inclusiever worden voor 
leerlingen en studenten met 
een beperking? 
 
 
 



Wat is  
inclusiever onderwijs? 
 

 



Directe en indirecte 
ondersteuning 
 

 

naast ondersteuning 
van leerlingen/
studenten door 
leraren, 
medeleerlingen/stud. 
en ouders 

ook ondersteuning  
van leraren en ouders 
door schoolleiders, 
onderwijsbestuurders 
en overheid  



Wat is daarvoor nodig ? 
• álle scholen staan klaar 
•  regulier en speciaal dichter 

bij elkaar (mengvormen) 
•  landelijke norm voor lichte 

ondersteuning ontwikkeld 
door professie 

• verbreden zorgplicht po, vo 
& mbo 

• verder ontwikkelen 
samenwerkingsverbanden 

 

 



Wat is nodig? 
Ondersteuning van leraren 
 
 
•  niet te grote klassen 

•  maximum aantal leerlingen/
studenten met beperking in klas of 
groep 

•  tijd voor lesvoorbereiding en 
maatwerk 

•  mogelijkheden voor scholing  

•  mogelijkheden voor samenwerking 

•  inclusiever onderwijs onderdeel van 
lerarenopleidingen 

 

bieden aan leerlingen met een beperking. Denk aan hulplessen voor leerlingen 
met dyscalculie, training in sociale vaardigheden voor leerlingen met een 
gedragsbeperking, en herkansingstoetsen voor leerlingen die vanwege chronische 
ziekte vaker afwezig zijn. Inclusiever onderwijs betekent dat zij in elk geval deze taak 
goed uitvoeren én ernaar toewerken om op termijn ook zwaardere ondersteuning en 
toerusting in te passen voor leerlingen die dat nodig hebben. Denk aan een assistent 
voor een leerling met een verstandelijke beperking en aan een persoonlijk lesrooster 
voor wie weinig prikkels verdraagt. Lukt dat nu niet, dan helpt de school de leerling 
een andere school te vinden die de zwaardere ondersteuning en toerusting wel kan 
bieden. Bij inclusiever onderwijs is die andere school echter thuisnabij en biedt die 
onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. Ook mengvormen van regulier 
en speciaal onderwijs komen nadrukkelijk in aanmerking. Mbo-instellingen hebben op 
dit moment al de plicht álle studenten met een beperking ondersteuning en toerusting 
te bieden. Inclusiever onderwijs betekent dat zij deze taak steeds beter weten te 
combineren met gezamenlijk onderwijs van studenten met en zonder een beperking.
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Wat is nodig? 
Ondersteuning van ouders 
 
 •  heldere communicatie 

(landelijke norm) 

•  betrekken in keuzes 

•  meenemen in keuzes 

•  toerusten 

•  ontzorgen 
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