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Inclusie als veranderingsproces
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WAAROM INCLUSIE? 
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1. Integratie vs Inclusie
2. Internationaal
3. Wetenschappelijk
4. Ethisch project
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1. MEER INTEGRATIE IS GEEN INCLUSIE
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Lln in regulier onderwijs (cijfers 2016)
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Arbeidsparticipatie

• Streefcijfer 3 % 
– Federaal diensten (2005) & Vlaamse overheid 

(2016-2020)
– Tewerkstellingsgraad 

• resp. 1,4 % en 1,3 %
• Waalse provincies en gemeenten: 2,9%



Inkomen

• Onderaan Europese ranking (OESO, Eurostat)
– 74% van nationale gemiddelde
– OESO-landen: gemiddeld 85%



Europese voorbeelden

• Frankrijk 
– publieke & private sector 

6%
– Financiële sanctie

• Italië
publieke en private sector: 
– 15-35wnmrs: 1p
– 35-50wnmrs:2p
– >50 werknemers 7%

• Duitsland
– publieke & private 

sector: 5% (>20 
werknemers)

– 2012: resp 6,6% en 4,6% 

• Nederland
– 2015-2026: 100.000 jobs
– Quotumheffing: 

• 5000€/niet ingevulde 
plaats



segregatie en uitsluiting blijven 
bestaan.
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Het ‘In-de-gratiebeleid’ faalt …



Falend integratiemodel

• Inclusie > toegankelijkheid
• Blijven hangen in tokenisme

– Wij-zij, meerderheid-minderheid
• Norm regeert, diversiteit wordt 

geproblematiseerd
• Goedbedoeld Doelgroepenbeleid = 

stigmatiserend 
• Verantwoordelijkheid vnl. bij individu, niet van de 

omgeving of samenleving
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2. INTERNATIONAAL DRAAGVLAK



CRPD wereldwijde consensus



Wat is ‘handicap’?

- een ontwikkelend concept, 

- het is een gevolg van de interactie tussen 
personen met een beperking & gedrags- en 
omgevingsbarrières 

- een volledige en effectieve deelname aan de 
samenleving op voet van gelijkheid met 
anderen staat hierdoor in de weg



Grondbeginselen
• Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke 

autonomie … en de onafhankelijkheid van personen;
• Non-discriminatie;
• Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in 

de samenleving;
• … aanvaarding dat personen met een handicap deel 

uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit;
• ...
• Toegankelijkheid;
• Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van 

personen met een handicap en eerbiediging van het recht 
op het behoud van hun eigen identiteit.



Vn-conventie gelijke rechten van 
personen met een handicap

! Geratificeerd in 2009 ...
Artikel 24:

• de Staten waarborgen een inclusief 
onderwijssysteem op alle niveaus en 
voorzieningen; 

• Dat redelijke aanpassingen worden verschaft naar 
gelang de behoefte van de persoon in kwestie.
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Vn-conventie gelijke rechten van 
personen met een handicap

Artikel 24 General Comment

• Inclusief onderwijs moet worden begrepen als:
– Een grondrecht voor alle lerenden
– Een principe dat het welzijn van alle studenten

bevordert
– Een middel om andere mensenrechten te realiseren. 
– …
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Wettelijk/juridisch

• Anti-discriminatie wetgeving (2007)
Weigeren van Redelijke aanpassingen 

= 
discriminatie



Leven op de handicaparchipel

VN-Comité 2014



3. WETENSCHAPPELIJKE BASIS



Wetenschappelijk 

• Geen enkel onderzoek toont aan dat men meer 
of beter leert in aparte settings, integendeel

• Studie bij 11000 leerlingen (SEN, Disability) (Wagner 
et al 2006):

– Minder afwezigheid
– Minder storend gedrag
– Meer kans op werk en uitbouwen zelfstandig leven
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Wetenschappelijk

• Alle leerlingen met Down syndroom presteren 
beter in een inclusieve onderwijssetting dan in 
het BuO (de Graaf, 2013, Buckly, 2002)

• Leerproblemen: tot meer dan 10% meer 
vooruitgang in IO dan BuO (Maldron, Cole, Majd, 2001)
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Wetenschappelijk

• Andere lln (Maldron, Cole, Majd, 2001)

– Geen negatieve impact op resultaten, integendeel
– Profiteren mee van aanpassingen 
– Nieuwe leerkansen

• Landen met hoogste graad van sociale inclusie 
in scholen scoren het best in de wiskundetest 
van het Pisa-onderzoek (PISA 2012 survey)
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• Activiteit en ervaring 
stimuleren de 
ontwikkeling van de 
hersenen

Plasticiteit van het brein
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Plasticiteit van het brein

• Brein is in staat neurale 
verbindingen te reorganiseren
op basis van ervaringen

• Leren & interactie met de 
omgeving veranderen interne 
structuur van synapsen en 
doet synapsen toenemen

• Intelligentie is niet fixed
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4. INCLUSIE ALS ETHISCH 
PROJECT



Inclusie niveaus
Ethiek

Wat is ‘ethisch’ om te doen?
Moreel gezag/juridisch

VN, Rechten, WHO, …
Maatschappelijk

Levensdomeinen, sectoren, structuren, …
Organisatie

Omgeving, organisaties, …
Professioneel

Leerkracht, loket, collega, …
Individueel

Relaties, omgaan met, medemens, …



INCLUSIEVE LEEROMGEVING?



GOED 
ONDERWIJS GOEDE 

ONDERSTEUNING

INCLUSIEF
ONDERWIJS

Formule voor inclusief onderwijs 
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Een inclusieve (leer)omgeving

• Toegankelijk
• Dialoog 
• Focus op Kunnen & Kwaliteiten
• Focus op Relatie
• Wederkerigheid
• Delen van leerervaringen
• Het verschillen is uitgangspunt en doel
• Wat samen kan, samen doen 
• Wat iemand zelf kan, zelf laten doen



Drietrapsraket

Uitnodigend-Verwelkomend

Vol- & Evenwaardig 
participeren

Van betekenis 
zijn

Inclusie verdampt

Aanwezig zijn

Mee-doen
Deel zijn van

Worden in 
relatie

Vanzelf-sprekend / Spreekt vanzelf

Omgeving Individu
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