
Een gezamenlijke taal 
voor het gesprek over 
inclusief onderwijs 



Voordat we beginnen…

Microfoon graag uitzetten als je niet aan 
het woord bent, dan hebben we geen 
last van achtergrond geluiden in jouw 
huiskamer.

Via Mentimeter zal er ruimte zijn om 
vragen te stellen over de presentatie. 
Technische hulp nodig? Stel dan je vraag 
vooral in de chat. 



Even voorstellen

Sanne Spiero



Opbouw van de presentatie

• Wat is inclusief onderwijs?
• 3 domeinen van inclusief onderwijs &

de inclusieladders
• Tijd voor vragen en voorbeelden met een Q&A
• Toch nog zorgen? Dit zegt de wetenschap.



Wat het gesprek over 
inclusief onderwijs zo lastig maakt

1. Paraplu begrip

2. Doelgroep bepalen

3. Verschillende partijen betrokken

4. Emoties kunnen hoog oplopen





Drie dimensies van inclusief onderwijs

• Betrokken partijen: 
Gemeente en 
schoolbesturen 

• Dekkend netwerk van 
voorzieningen

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. 

• Betrokken partijen: 
Schoolbesturen en scholen

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

• Betrokken partijen: 
In de school en in de klas

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













Toch nog zorgen? Wat zegt de wetenschap?





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

• Socialisatie functie van de school

• Persoonsvorming van leerlingen

• Leren omgaan met diversiteit

• Elk kind wil sociale interactie!

Aan de slag met sociale inclusie



Voorbeelden: de keuze is reuze

• Gezamenlijke vakoverstijgende projecten

• Gezamenlijke pauze(tijden)

• Gezamenlijke sportdag

• Eén dag in de week naar de school van broertje/ zusje.

• RT in kleine groepjes i.p.v. een-op-een

• Ondersteuning de klas in brengen

• Samen naar School- klassen

• etc. etc. etc.
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Heb je na afloop toch nog een vraag? Mail me 
gerust! s.spiero@sardes.nl

Meer lezen? Download dan de Sardes Special 
Perspectief op Inclusief in het onderwijs. 

mailto:s.spiero@sardes.nl
https://www.sardes.nl/C199-PB241-Sardes-Special-nr-26---Perspectief-op-inclusief-in-het-onderwijs.html

