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Deze publicatie is een van de resultaten van het Erasmus Plus-project “The VET learning Community” (TVLC). (Projectnummer: 2016-1-NL01-KA202-022909). 

De partners in het project zijn een intense samenwerking aangegaan en hebben onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden (incl. uitdagingen) om bij te dragen 

aan de totstandkoming van INCLUSIEF ONDERWIJS in de landen van de projectpartners. Het project draagt bij aan het creëren van duurzame partnerschappen 

tussen aanbieders van gespecialiseerde beroepsopleidingen en aanbieders van reguliere beroepsopleidingen, dankzij de lancering van een platform  voor het 

systematische uitwisselen, vergelijken en leren van onderwerpen die zijn afgeleid van het concept van inclusief onderwijs. Het projectconsortium is van mening 

dat het opzetten van een nationaal en internationaal strategisch en operationeel partnerschap zal bijdragen aan de voorwaarden voor het vaststellen en 

implementeren van het concept van “inclusief onderwijs” voor alle studenten.  Het uitgangspunt van het TVLC-project was: “Een overzicht bieden van 

randvoorwaarden voor inclusief onderwijs op nationaal niveau door de risico’s en kansen voor de verschillende nationale contexten te benchmarken. Het 

overzicht van de randvoorwaarden is aangevuld met richtlijnen voor de implementatie van inclusief onderwijs voor iedereen, vanuit het oogpunt van de 

aanbieder van het beroepsopleidingen”. 
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“In het TVLC-project geloven we dat het creëren  

van een nationaal en internationale strategisch en operationeel  

partnerschapen zal bijdragen aan  “inclusief onderwijs” 

voor alle studenten.” 

 

Birgit Grimbergen - Projectmanager 

Rea College Pluryn - Nederland 

 

 

Inleiding 

Onze samenleving bestaat uit individuen en groepen die allemaal op hun eigen manier meedoen. 

Leven met een beperking maakt deel uit van iedereens levenscyclus, en kan op verschillende 

momenten in het leven opduiken.  Over het algemeen worden mensen geconfronteerd met 

beperkingen in een maatschappij die onvoorbereid is of diversiteit niet accepteert, terwijl zelfstandig 

wonen een van de belangrijkste doelen van elk mens is. De empowerment van individuen opdat zij 

hun eigen beslissingen kunnen nemen en hun zelfstandigheid kunnen behouden, wordt beschouwd 

als een cruciale factor voor zelfstandig leven. De sleutel voor een inclusieve samenleving is acceptatie 

en ondersteuning, waardoor mensenrechten voor iedereen van toepassing zijn. 

 

Het concept: “beperking”  

Ons begrip van “beperking” is In de loop van de tijd veranderd. In het verleden waren personen met 

een beperking afhankelijk van liefdadigheid en werden ze gezien als passieve ontvangers van een 

uitkering. Dit beeld maakte langzaam maar zeker plaats voor een op mensenrechten gebaseerde 

aanpak voor mensen met een beperking, die korte metten maakt met het vastgeroeste idee dat de 

moeilijkheden die personen ondervinden om deel te nemen aan de maatschappij voortkomen uit 

hun onvermogen. In plaats daarvan richt deze aanpak zich op het elimineren van obstakels die door 

de samenleving zijn gecreëerd en waardoor personen met een beperking op een gelijkwaardige 

manier aanspraak kunnen maken op hun mensenrechten. Dergelijke obstakels zijn bijvoorbeeld: een 

negatieve houding, discriminerend beleid en ontoegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. 

Volgens deze benadering worden beperkingen gezien als een probleem dat in oorsprong sociaal 
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gecreëerd is, en dat het louter een kwestie is van het weghalen van de obstakels om personen met 

een beperking volwaardig te laten meedraaien in de maatschappij. Waar eerder de oplossing werd 

gezocht in het behandelen van personen met een beperking als een probleem dat moet worden 

opgelost, koos men er daarna voor om barrière als een negatieve houding en obstakels te elimineren 

en zodat mensen met een beperking actieve leden van de samenleving worden die al hun rechten 

kunnen uitoefenen. 

 

Het VN-verdrag van mensen met een beperking 

 

Iedereen wordt beschermd door wetten die de rechten en waardigheid (de waardigheid waar alle 

mensen mee worden geboren) verdedigen. Bijvoorbeeld, iedereen heeft het recht op leven en 

vrijheid van slavernij. Deze rechten worden bevestigd door de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, die alle lidstaten van de Verenigde Naties in 1948 hebben geïmplementeerd. Ieder 

individu heeft recht op voedsel en gezondheidszorg. Mensen met een beperking hebben, net als 

iedereen recht op kwalitatief hoogwaardige, gratis of betaalbare gezondheidszorg. Personen hebben 

daarnaast recht op de specifieke gezondheidszorg als die zij nodig hebben in verband met hun 

beperking. Daarnaast heeft iedereen recht op onderwijs, alsmede het recht om beschermd te 

worden tegen geweld en misbruik. 

 

Een conventie/verdrag is een overeenkomst tussen landen om dezelfde wet over een specifieke 

kwestie te na te leven. Artikel 1 van het VN verdrag voor mensen met een beperking verklaart het 

doel als volgt: “Het doel van dit Verdrag is om te zorgen voor de volledige en gelijkwaardige 

toepassing van mensenrechten en fundamentele vrijheden, en om deze te stimuleren en te 

beschermen voor alle personen met een beperking, en om het respect voor hun inherente 

waardigheid te stimuleren. Personen met een beperking zijn mensen met een langdurige fysieke, 

mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking die, in combinatie met verschillende obstakels een 

belemmering kan vormen voor hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving, op gelijke 

voet met anderen.” (Bron: Artikel 1 van het verdrag voor mensen met een beperking) 

Wanneer een land een conventie ratificeert, wordt het een juridische belofte die leidt tot acties van 

de overheid. Het zet een overheid aan tot een wijziging en aanpassing van haar eigen wetten om de 

doelen van de conventie te ondersteunen. Ratificatie vindt plaats wanneer een conventie/verdrag  
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officieel wordt goedgekeurd door een land, waardoor het een wet wordt in dat land. Deze wetten 

hebben impact op de verplichtingen en prestaties van bedrijven en organisaties.  

 

 

“Studenten met een beperking mogen niet worden opgeleid in aparte scholen.  

Zij hebben het recht op hetzelfde onderwijs en curriculum als alle andere studenten.  

Daarom is inclusief onderwijs een fundamenteel recht voor elke student.” 

 

Guus van Beek - Kwaliteitsexpert 

European Platform for Rehabilitation - België 

 

Om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier worden behandeld als 

iedereen,  hebben de Lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag voor mensen met een beperking 

opgesteld. Dit hebben zij gedaan met de hulp van personen die zelf een beperking hebben en met 

belangenorganisaties. Het verdrag werd een internationale wet op 3 mei 2008. Het beschermt en 

stimuleert de mensenrechten van alle personen met een beperking, inclusief kinderen en jongeren. 

 

Met betrekking tot onderwijs van personen met een beperking, zegt het verdrag het volgende: 

“Mensen hebben het recht om naar school te gaan. Als je een beperking hebt, mag je daarom niet 

worden uitgesloten van het onderwijs. Je zou geen les moeten krijgen in gescheiden scholen. 

Jij hebt het recht op hetzelfde onderwijs en hetzelfde curriculum als anderen, en je regering moet jou 

de hulp bieden die je hierbij nodig hebt. Zo moet het bijvoorbeeld geschikte ondersteuning bij 

communicatie aanbieden zodat je leerkracht kan begrijpen hoe hij of zij op jouw behoeften moet 

reageren.” (Bron: Artikel 24 van het verdrag voor mensen met een beperking) 

Volgens artikel 8 van het verdrag moet elke regering die dit heeft geratificeerd nagaan in welke mate 

het de beloftes van het verdrag naleeft. De maatschappelijke organisaties moeten worden betrokken 

bij het toezicht op de implementatie. 

 

De uitdaging om inclusief onderwijs te definiëren 

 

Alle Europese landen zetten zich in om te zorgen voor een meer inclusief onderwijssysteem. Ze doen 

dit op verschillende manieren, afhankelijk van hun vroegere en huidige context en geschiedenis. 

Inclusieve onderwijssystemen worden gezien als een vitale component binnen een bredere ambitie 
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van een meer sociaal inclusieve samenleving, zowel op ethisch als politiek vlak, iets waar alle landen 

zich in kunnen vinden. 

 

 

“Aanbieders van beroepsopleidingen worden aangemoedigd om  

inclusieve leeromgevingen te ontwikkelen die universeel 

toegankelijk is, aangepast aan de behoeften van elke student.  

BIC Ljubljana zet zich hiervoor in.” 

 

Jasna Kržin Stepišnik – Directrice 

Biotehniski Izobrazevalni Center (BIC) – Slovenië 

 

Op dit moment bestaat er geen internationaal vastgestelde definitie van het concept “inclusief 

onderwijs”. Het concept maakt echter al jarenlang deel uit van het politieke debat. Het concept 

“inclusief onderwijs” werd oorspronkelijk gebruikt met betrekking tot invaliditeit/beperkingen. Dit 

was het geval in de jaren ’90 toen het ging over de bestrijding van de discriminatie en/of segregatie 

waar studenten met speciale onderwijsbehoeften (special educational needs (SEN)) vanwege een 

beperking mee te maken kregen wanneer zij volledige deelname aan reguliere onderwijs wilden. 

(Victoria Sorania e.a., 2017) Tegenwoordig wordt het concept “inclusief onderwijs” gebruikt om de 

discriminatie waar studenten met een beperking mee te maken krijgen te bestrijden. 

Het concept “inclusief onderwijs” gaat tegenwoordig  veel verder dan de problemen die gepaard 

gaan met een beperking (OECD, 2004). Tegenwoordig wordt “inclusief onderwijs” gezien als een 

antwoord op diversiteit en het voorbereiden van  individuen op het echte leven en op hun actieve 

burgerschap in de samenleving. Het doel van inclusief onderwijs is om burgerschap en 

gemeenschappelijke waarden van mensenrechten, vrijheid, tolerantie en niet-discriminatie door 

middel van onderwijs te bevorderen. Het bouwt voort op de ervaringen en good practice van 

innovatieve benaderingen en werkwijzen die werden ontwikkeld voor het onderwijs van personen 

met een beperking, om effectieve en rechtvaardige onderwijssystemen te ontwikkelen voor alle 

studenten. 

Het standpunt van het Europees Agentschap luidt: “De ultieme visie voor inclusieve 

onderwijssystemen bestaat uit het ervoor zorgen dat alle studenten van elke leeftijd betekenisvolle 

en kwaliteitsvolle onderwijskansen moeten hebben in hun lokale gemeenschap, als iedereen” 

(Europees Agentschap, 2017). 
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Een dergelijk doel vereist een verandering van de onderwijsstructuur met betrekking tot het 

onderwijzen en ondersteunen van studenten. Het vereist ook dat er afstand wordt genomen van een  

‘one-size-fits-all’-benadering van onderwijs en opleidingen, en dat we evolueren naar een meer 

persoonsgerichte en op maat gemaakte aanpak van onderwijs en opleidingen, gericht op het 

inspelen van de individuele behoeften van studenten. 

 

“Op een bepaald punt van ons leven, krijgen we allemaal te maken met 

beperkingen. Het gaat erom hoe we erin slagen om deze te  

overwinnen en ons eraan aan te passen… 

de individuele benadering moet relevant zijn voor alle aspecten van het leven, 

inclusief onderwijs, als we resultaten (op lange termijn) willen bereiken.” 

 

Veronika Kaska - Directeur 

Astangu Vocational Rehabilitation Centre – Estland 

 

Inclusief onderwijs betekent daarom dat de moeilijkheden van een individuele student worden 

veroorzaakt door het onvermogen van de opleiding om deze moeilijkheden op gepaste wijze aan te 

pakken. De basis van inclusief onderwijs is de ontwikkeling van een sterk op de student gerichte 

aanpak waarbij de focus ligt op de betrokkenheid van de hele school om zich op te stellen als een 

ondersteunende leergemeenschap voor alle studenten. Deze gemeenschap is bedoeld om de 

zwaksten te ondersteunen en de sterksten aan te moedigen om hun best te doen. Het zorgt ervoor 

dat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, en dat iedereen volledig kan deelnemen aan 

de schoolgemeenschap. Aanbieders van opleidingen worden dus aangemoedigd om inclusieve 

leeromgevingen te ontwikkelen die universeel toegankelijk zijn en aangepast zijn de behoeften van 

alle studenten.  

Het doel van inclusief onderwijs is om een onderwijsverandering teweeg te brengen op zowel 

beleids- als praktijkniveau. Het  curriculum is niet de spil van het onderwijssysteem, dat zijn de 

studenten. Een inclusief onderwijssysteem moet de diversiteit van de studenten kunnen 

beantwoorden, accepteren en erop inspelen. Inclusief onderwijs wil een antwoord bieden op de 

principes van efficiëntie, gelijkheid en rechtvaardigheid, waarbij diversiteit als een voordeel wordt 

gezien. Studenten moeten voorbereid worden om deel te nemen aan de maatschappij, om toegang 

te krijgen tot betekenisvol burgerschap en om de waarde van mensenrechten, vrijheid, tolerantie en 

niet-discriminatie te erkennen. (Victoria Sorania e.a., 2017) 
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“Inclusief onderwijs  wil de beste kwaliteit bieden voor alle studenten  

in een mainstream setting. Er moet bijzondere aandacht  worden besteed aan  

studenten met een risico op uitval en onderprestatie.” 

 

Lisa Harms – Studie- en loopbaanadviseur 

ROC Rijn IJssel - Nederland 

 

Volgens de studie ““Inclusive education for learners with disabilities” (Victoria Sorania e.a., 2017), 

moeten we bij inclusief onderwijs rekening houden met drie belangrijke punten: 

1. Een politieke wil en een duidelijk engagement om beleidsmakers voor inclusief onderwijs 

op nationaal niveau te ondersteunen. 

Beleidsmakers zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs van alle studenten wordt gerespecteerd, 

beschermd en nageleefd. Beleidsmakers op nationaal niveau moeten overwegen welk 

soort wetgeving en beleidsmaatregelen nodig zijn voor een effectieve implementatie van 

inclusieve onderwijssystemen op zowel nationaal als lokaal niveau. 

2. Een systematische verandering in de focus op onderwijs om op die manier de capaciteit 

van het onderwijs te vergroten.  

Inclusief onderwijs is gericht de beste kwaliteit voor alle studenten in een mainstream 

setting. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan studenten met een risico op 

achterstelling, uitval en onderprestatie. Het onderwijs moet deze studenten actief 

ondersteunen en op een flexibele manier reageren op hun omstandigheden en 

behoeften. Besluitvormers moeten nadenken hoe ervoor kan worden gezorgd dat 

inclusief onderwijs iedereen ten goede komt en dat geen enkele student wordt vergeten. 

3. Een reflectie, herdefinitie en reorganisatie van de bestaande en benodigde mensen en 

(financiële) middelen. 

Inclusief onderwijs is gericht op een benadering die de hele school omvat, waarbij de 

nodige maatregelen worden getroffen om scholen in staat te stellen om meer inclusief te 

worden. Inclusief onderwijs moet deel uitmaken van de algemene financiering die aan 

scholen worden toegekend voor het onderwijs aan alle studenten. Het omvat, indien 

nodig, ook een aanvullende financiering aan scholen om geïntensiveerde ondersteuning 

te bieden aan studenten die het risico lopen om uit te vallen. Verder biedt het, indien 
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nodig, extra financiële middelen voor studenten die de meest intensieve vorm van 

ondersteuning nodig hebben. 

 

“Inclusief onderwijs voor alle studenten vereist een leeromgeving 

die toegankelijk is voor-, en aangepast is  aan-, de behoeften van iedere student” 

 

Marija - Projectcoördinator 

Valikupia Vocational Rehabilitation Centre – Litouwen 

 

De partners van het TVLC-project, vijf reguliere en vijf gespecialiseerde aanbieders van 

beroepsopleidingen uit 5 EU-lidstaten, delen de overtuiging dat het nationale en Europese 

onderwijsbeleid gebaseerd moet zijn op de beginselen van inclusief onderwijs en gelijke kansen, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid voor alle studenten. Zij zijn van mening dat instellingen voor 

beroepsopleidingen, moeten zorgen voor beroepsonderwijs voor alle studenten, met en zonder 

speciale aanpassingen. 

Dit wordt vergemakkelijkt door een sterke en langdurige samenwerking met nationale autoriteiten 

en de lokale overheid. Er moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeur van de 

student met betrekking tot het studiegebied, met de behoefte aan een specifiek soort onderwijs en 

met de kansen op werk. Elke student heeft het recht om te kiezen van een school en studierichting 

op basis van zijn/haar voorkeuren en mogelijkheden. 

In het project “The VET learning Community” onderzochten de partners van het project de kansen en 

beperkingen van het implementeren van “inclusief onderwijs” voor alle studenten binnen hun 

organisaties. In deze publicatie wordt beschreven wat de bevindingen zijn van het onderzoek naar 

inclusief onderwijs. Daarnaast geven we een overzicht van de randvoorwaarden voor inclusief 

onderwijs op nationaal niveau en zoomen we in op de resultaten van het benchmarken van de 

risico’s en mogelijkheden in de verschillende partnerlanden. Het overzicht van de randvoorwaarden 

wordt ondersteund door richtlijnen voor de implementatie van inclusief onderwijs voor iedereen 

vanuit het perspectief van de aanbieder van beroepsopleidingen. Een van de belangrijkste 

bevindingen van deze studie benadrukt dat de inschrijving in regulier onderwijs en de implementatie 

van inclusieve beroepsopleidingen voor alle studenten een leeromgeving vereist die toegankelijk is 

voor-, en aangepast is aan-, de behoeften van elke student.  
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Wat vinden projectpartners van inclusief onderwijs? 

 

Een van de doelstellingen van het “VET Learning Community”-project is om de haalbaarheid 

(mogelijkheden en beperkingen) van inclusief onderwijs in de nationale context van de 

projectpartners te bestuderen en onderzoeken. “Inclusief onderwijs” is een benadering om 

studenten met speciale ondersteuningsbehoeften te onderwijzen en op te leiden. Volgens het model 

van inclusief onderwijs brengen studenten met speciale ondersteuningsbehoeften het meeste van of 

al hun tijd door met leeftijdsgenoten, met en zonder beperking. Elke partner van het “VET learning 

Community”-project is gevraagd om zijn of haar mening naar de haalbaarheid van inclusief 

onderwijs, gezien vanuit zijn of haar eigen perspectief en ervaringen. 

 

 

“REA College Pluryn ondersteunt reguliere beroepsopleidingen in Nederland  op hun 

route om meer inclusief onderwijs aan te bieden. Ik geloof dat een sterke samenwerking met 

de reguliere beroepsopleidingen, waar wij onze expertise en ervaringen 

delen, de sleutel is tot het opzetten van meer inclusief onderwijs voor alle studenten.” 

 

Anita de Wit - Manager 

REA College Pluryn - Nederland 

 

REA College Pluryn (Nederland) 

 

REA College Pluryn heeft in haar position paper haar betrokkenheid bij voor inclusief onderwijs 

onderstreept. (Position paper: Inclusive Education REA College, 2016). 

Het belangrijkste doel van inclusief onderwijs is om bij te dragen aan de integratie in de samenleving 

door middel van een betaalde baan. De diensten van REA College Pluryn zijn ontwikkeld om 

ondersteuning te bieden aan studenten met beperkingen opdat zij dit doel kunnen bereiken. Daarom 

is de manier van onderwijzen nauw verbonden met de arbeidsmarkt. Om inclusie in de maatschappij 

te bereiken, streeft REA College Pluryn ook naar inclusief onderwijs voor iedereen en ondersteunt 

het aanbieders van reguliere beroepsopleidingen in Nederland. Bij diverse beroepsopleidingen zijn 

gespecialiseerde medewerkers van REA College Pluryn actief om studenten met speciale 

ondersteuningsbehoeften te begeleiden. Dit kan zijn: het bijstaan van studenten, advies geven en 
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coachen van medewerkers hoe zij hun manier van onderwijzen of het systeem kunnen aanpassen. De 

afgelopen jaren heeft REA College Pluryn gemerkt dat alle betrokken partijen staan voor inclusief 

onderwijs maar dat vanwege verschillende obstakels in het onderwijssysteem en de huidige wet- en 

regelgeving, een veranderingsproces tijd zal kosten. Daarnaast is REA College Pluryn ervan overtuigd 

dat er in Nederland altijd een kleine groep studenten zal blijven die aangewezen zijn op speciale 

voorzieningen/opleidingen. 

 

“Een docent die werkt bij de ROC Rijn IJssel kan vragen om ondersteuning door een 

‘studie- en loopbaanadviseur’. Op alle afdelingen worden teams ondersteund  

door workshops en trainingscursussen over onderwerpen die te maken hebben met 

inclusief onderwijs” 

 

Karin Willemse – Teamleider Studentzaken 

ROC Rijn IJssel - Nederland  

 

 

ROC Rijn IJssel (Nederland) 

 

ROC Rijn IJssel Nederland heeft in het position paper haar betrokkenheid bij inclusief onderwijs 

onderstreept. (Position paper: Inclusive Education ROC Rijn IJssel, 2016). ROC Rijn IJssel heeft een 

aantal stappen gezet om inclusief onderwijs te creëren. 

Deze stappen zijn: 

1. Verdiepende intake waar de ondersteuningsbehoeften van de student, de omstandigheden 

waarmee het ROC, de verwachtingen van de student en de mogelijkheden van het 

opleidingsprogramma en de aard van de obstakels van het opleidingsprogramma voor de 

student duidelijk worden gemaakt. Op basis van de informatie die naar boven komt in de 

intake, kunnen het curriculum, de fysieke omgeving en/of leertijd worden aangepast aan de 

behoeften van de student. 

2. Uitgangspunten voor begeleiding en ondersteuning: ROC Rijn IJssel heeft een goed 

functionerende zorgstructuur. De uitgangspunten voor de begeleiding en ondersteuning richt 

zich op de mogelijkheden van de student en niet op de beperking van de student. De 
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ondersteuning is meer en meer gericht op het functioneren van de student binnen een 

reguliere groep. Het is ook mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen indien nodig. 

3. Ondersteuning van de onderwijsteams: Een docent die werkt bij de ROC Rijn IJssel kan 

vragen om ondersteuning door een ‘studie- en loopbaanbegeleider’ of door een van de 

medewerkers van studentenzaken. Op alle afdelingen worden teams ondersteund door 

workshops en trainingen over onderwerpen die te maken hebben met inclusief onderwijs. 

 

 

"Inclusief onderwijs heeft een positief effect op de inclusie in de 

maatschappij. Een groter welzijn van ieder individu leidt tot 

een betere samenleving." 

 

ita Destovnik - Manager 

CenterKontura – Slovenië 

 

 

CenterKontura (Slovenië) 

 

CenterKontura in Slovenië heeft in haar position paper haar betrokkenheid bij inclusief onderwijs 

onderstreept. (Position paper: Inclusive Education CenterKontura, 2016). CenterKontura is van 

mening dat inclusie van studenten met een beperking niet exclusief is gekoppeld aan het 

beroepsopleidingen en -onderwijssysteem. Het is ook gebonden aan een werkomgeving en aan het 

dagelijkse leven. Inclusief onderwijs heeft een positief effect op de inclusie in de maatschappij als 

geheel aangezien een groter welzijn van ieder individu leidt tot een betere samenleving. Inclusief 

onderwijs kan daarom worden gezien als een reactie op en beheersing van diversiteit. Binnen 

CenterKontura dragen werknemers bij aan een sfeer die het respect voor diversiteit accepteert en 

ondersteunt. In CenterKontura is respect voor diversiteit gekoppeld aan een kwaliteitsmanagement. 

CenterKontura is van mening dat gekwalificeerde en professionele ondersteuning sleutelfactoren zijn 

voor succesvolle inclusief onderwijs. Studenten met speciale behoeften krijgen training op de 

werkplek. Hun prestaties worden gemonitord door gekwalificeerd professionals. CenterKontura 

heeft aangetoond dat de inclusie van personen met een beperking in een werkomgeving succesvol is, 

mits er gepaste ondersteuning en assistentie is. 
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“Door middel van verschillende projecten hebben we enkele belangrijke  

voorbeelden van good practices vastgesteld… Ervaring heeft ons geleerd 

dat deze voorbeelden aanzienlijk kunnen bijdragen aan de oplossing 

van het probleem omtrent inclusief onderwijs…” 

 

Tanja Kek - Interne adviseur 

Biotehniski Izobrazevalni Center (BIC) Ljubljana – Slovenië 

 

BIC Ljubljana (Slovenië) 

 

BIC Ljubljana in Slovenië heeft in haar position paper haar betrokken bij inclusief onderwijs 

onderstreept. (Position paper: Inclusive Education BIC Ljubljana, 2016). BIC Ljubljana heeft een aantal 

vastgestelde obstakels voor inclusief onderwijs opgelost. In verschillende projecten zijn voorbeelden 

van good practices vastgesteld. Ervaring heeft geleerd dat deze voorbeelden van good practices 

aanzienlijk kunnen bijdragen aan de oplossing van het van het inclusieprobleem op systematisch 

niveau – zij dragen bij aan de levenskwaliteit van voor de verschillende groepen studenten (bijv. 

betere kansen op werkgelegenheid op de arbeidsmarkt). BIC Ljubljana heeft verschillende 

ondersteuningsstrategieën voor inclusief onderwijs, zoals een positieve houding van het 

management ten opzichte van het concept van inclusief onderwijs en het opzetten en verbeteren 

van een ondersteunend netwerk onder andere met CenterKontura. BIC Ljubljana en CenterKontura 

hebben een aantal gemeenschappelijke doelen en toekomstplannen vastgesteld. Professionals van 

deze twee organisaties wisselen kennis uit om de specifieke kenmerken van studenten te begrijpen 

en om professionele ondersteuning te organiseren. BIC Ljubljana gelooft sterk in een duurzame 

samenwerking met gespecialiseerde instituten zoals CenterKontura waardoor beroepsopleidingen en 

-onderwijs voor iedereen zullen worden uitgebreid en versterkt. 
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Valikupia Vocational Rehabilitation Centre streeft naar een garantie dat alle 

studenten, met en zonder speciale ondersteuningsbehoeften, een volledige 

en gelijke deelname aan de samenleving, een duurzame deelname aan de 

arbeidsmarkt en een verbeterde levenskwaliteit van elke individuele 

student kunnen bereiken.” 

 

Tatjana Ulbiniene - Directrice 

Valikupia Vocational Rehabilitation Centre – Litouwen 

 

Valikupia Vocational Rehabilitation Centre (Litouwen) 

 

Valikupia Vocational Rehabilitation Centre in Litouwen (VRC) heeft in haar position paper haar 

betrokkenheid bij inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive Valikupia Vocational 

Rehabilitation Centre, 2016). De missie van VRC is zorgen voor een volledige en gelijke deelname in 

de samenleving, integratie op de arbeidsmarkt op lange termijn  en een verbetering van de 

levenskwaliteit. VRC biedt informele beroepsopleidingen en trainingsprogramma’s die flexibel aan te 

passen zijn aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de studenten. Bovendien zijn alle 

programma’s aangepast aan de speciale behoeften van mensen met een beperking. Er worden 

aanpassingen doorgevoerd in de omgeving, onderwijsmethoden en gebruikte trainingsapparatuur. 

Op basis hiervan levert VRC inclusieve opleidingen en kan het mensen met verschillende 

ondersteuningsbehoeftes in dezelfde leeromgeving opnemen. De meerderheid van de studenten 

studeert in reguliere klassen / groepen en studenten met speciale behoeften zitten in afzonderlijke 

klaslokalen. Dit beschouwt VRC als een kloof en een uitdaging voor een succesvolle integratie en 

communicatie tussen studenten. 
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“Kaunas FITTC zet zich in om inclusieve beroepsopleidingen te implementeren 

door in de school te zorgen voor een veilige omgeving en positieve sfeer” 

 

Dainora Pavalkytė - Projectmanager 

Kaunas Food Industry and Trade training Centre - Litouwen 

 

Kaunas Food Industry Trade training Centre (Litouwen) 

 

Kaunas Food Industry Trade training Centre in Litouwen (Kaunas FITTC) heeft in haar position paper 

haar betrokkenheid bij inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive Kaunas FITTC, 

2016). Kaunas FITTC is een organisatie waar de meerderheid van de studenten in reguliere klassen / 

groepen studeert, en studenten met speciale behoeften in afzonderlijke klaslokalen zitten. Kaunas 

FITTC is zich bewust van deze kloof naar een succesvolle integratie, communicatie en acceptatie te 

komen tussen studenten met en zonder beperking. Nu komen studenten met en zonder beperking 

elkaar enkel tegen in de gemeenschappelijke ruimtes en bestaan er amper relaties tussen beide 

groepen. Kaunas FITTC streeft naar de volgende strategische doelen: implementatie van inclusief 

onderwijs op grotere schaal door in de school te zorgen voor een veilige omgeving en positieve sfeer. 

Een van de uitdagingen die een school zou kunnen tegenkomen tijdens het toepassen van een 

inclusieve onderwijsbenadering is het beheer van het studieprogramma  

– op administratief niveau, de behoefte aan nieuwe leraren – om twee leraren in een klaslokaal te 

hebben waar studenten met speciale behoeften les krijgen (om te helpen bij en tegemoet te komen 

aan de verschillende behoeften van de student) – op overheidsniveau (meer leraren per school is een 

hele luxe). Ook sociale en psychologische kwesties zouden zowel voor studenten met als studenten 

zonder beperking een probleem kunnen zijn totdat een succesvol programma dat zich richt de 

gevoelens van de studenten en het kiezen van juiste communicatiewijzen wordt geïmplementeerd. 

Er zou een probleem zijn met betrekking tot materiaal dat in de lessen wordt gegeven en 

veiligheidsvoorschriften in praktische trainingslessen – werkgroep bestaande uit verschillende 

leraren, leidinggevend personeel en belanghebbenden (oudercomité etc.). Alle mogelijke uitdagingen 

zouden kunnen worden aangepakt met steun van sociale partners, overheidsinstellingen, 

schoolmanagement, deskundigen, en een zeer duidelijk gestructureerd systeem voor de uitvoering 

van inclusieve onderwijssystemen voor studenten met speciale behoeften. 
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“Tijdens het werken met mensen met een beperking, is dit mijn principe: 

Vertel het mij en ik vergeet. Leer het mij en ik onthoud. 

Betrek mij erbij en ik leer.”  (Benjamin Franklin) 

 

Kadri Joost - Manager 

Astangu Vocational Rehabilitation Centre - Tallinn - Estonia 

 

Astangu Vocational Rehabilitation Centre (Estland) 

 

Astangu Vocational Rehabilitation Centre in Estland (Astangu) heeft in haar position paper haar 

betrokkenheid bij inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive Astangu Vocational 

Rehabilitation Centre, 2016). Het Estse onderwijsbeleid is gebaseerd op de beginselen van inclusief 

onderwijs en gelijke kansen, beschikbaarheid en toegang. Volgens de wetgeving zijn alle instellingen 

voor beroepsopleidingen verplicht om in samenwerking met de nationale autoriteiten en de lokale 

overheid onderzoek te verrichten naar beroepsopleidingen voor studenten met een beperking. Elke 

student heeft het recht om te kiezen tussen reguliere beroepsscholen en vakgebieden op basis van 

zijn/haar voorkeuren en mogelijkheden. In Estland zijn er geen gespecialiseerde beroepsscholen voor 

studenten met een beperking. Astangu is een centrum dat studiemogelijkheden gekoppeld aan 

ondersteunende diensten aanbiedt. Astangu is van mening dat een basisniveau van inclusief 

onderwijs gegarandeerd moet worden door alle aanbieders van reguliere beroepsopleidingen. 

Volgens Astangu moeten de aanbieders van reguliere beroepsopleidingen flexibel zijn om individuele 

oplossingen te creëren die zijn gebaseerd op de specifieke behoeften van een student, in 

samenwerking en partnerschap met verschillende belanghebbenden (bijv. revalidatiecentra, lokale 

autoriteiten, adviesbureaus en arbeidsbureaus). De studenten in Astangu studeren officieel aan een 

reguliere beroepsopleiding, maar alle studieactiviteiten vinden plaats in Astangu. Verder biedt 

Astangu ook verschillende beroepsopleidingen aan die geen onderdeel vormen van het formele 

programma voor beroepsopleidingen. De rol van Astangu is om de ontwikkeling van de 

studeermogelijkheden binnen beroepsopleidingen in reguliere beroepsscholen verder te stimuleren 

voor mensen met een beperking. 
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“Tallinn School of Economics zet zich in voor inclusief onderwijs. 

Belangrijk voor het implementeren van inclusief onderwijs zijn  

een toegankelijke leeromgeving en kennis en vaardigheid van het personeel.” 

 

Riinu Raasuke - Manager 

Tallinn School of Economics - Estland 

 

 

Tallinn School of Economics (Estland) 

 

Tallinn School of Economics in Estland (TSE) heeft in haar position paper haar betrokkenheid bij 

inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive Tallinn School of Economics, 2016). Voor 

de Tallinn School of Economics is inclusief onderwijs in beroepsopleidingen een vrij nieuw concept. 

Meestal krijgen studenten met een beperking onderwijs in afzonderlijke groepen, maar niet in 

afzonderlijke instellingen. Studenten met een lichamelijke beperking worden sowieso al meer en 

meer betrokken bij het reguliere beroepsopleidingensysteem, en zij maken integraal deel uit van 

leergroepen.  

Tallinn School of Economics is van mening dat er prioriteit moet worden gegeven aan de volgende 

ontwikkelingsonderwerpen bij het bevorderen van inclusieve beroepsopleidingen in Estland: 

1. Modernisering van schoolomgevingen zodat zij toegankelijk zijn voor studenten in rolstoelen. 

Hoewel de meerderheid van de recent gerenoveerde scholen volledig toegankelijk zijn, 

bestaan er nog oude schoolgebouwen waar de nodige voorzieningen ontbreken.  

2. Kennis van leerkrachten. 

Er wordt een zekere kennis over speciaal onderwijs bijgebracht in de formele 

lerarenopleidingen, maar helaas hebben veel leraren niet het gevoel dat ze voldoende 

voorbereid zijn op het onderwijzen van studenten met een beperking. 

3. Stages in bedrijven.  

Studenten met een beperking uitzenden voor stageperiodes. De school moet zorgen dat er 

binnen het bedrijf een omgeving is die voldoet aan de behoeften van een student met een 

beperking. 
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“We promoten onderwijs als een weg die leidt naar inclusie. 

Om echte inclusie en deelname aan de maatschappij te bevorderen, 

bieden we geïndividualiseerde trainingsmethodieken 

aan die geschikt zijn voor elke student.” 

 

Alexandre Rebello - Quality director 

APPCDM - Coimbra - Portugal 

 

APPACDM Coimbra (Portugal) 

 

APPACDM Coimbra in Portugal (APPACDM Coimbra) heeft in haar position paper haar betrokkenheid 

bij inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive APPACDM Coimbra, 2016) APPACDM 

Coimbra stimuleert en pleit voor inclusieve interventiemodellen. Alle praktijken van APPACDM 

Coimbra zijn in overeenstemming met het inclusiebeginsel dat een persoon met een beperking het 

recht heeft op een volledige deelname aan de gemeenschap. Wij zijn van mening dat 

beroepsopleidingen in reguliere en mainstream contexten moeten plaatsvinden. Daarom stellen we 

dat beroepsopleiding een weg is die leidt naar inclusie. Om echte inclusie te stimuleren, bieden we 

geïndividualiseerde trainingsmethodes aan die geschikt zijn voor iedereen. Er worden educatieve 

trainingssessies aangeboden in kleine groepen. De methodieken zijn persoonsgericht en niet gericht 

op het curriculum. In APPCDAM Coimbra is er een gespecialiseerd team dat mensen met een 

beperking ondersteunt. APPACDM Coimbra is van mening dat de organisatie nog een aantal 

fundamentele veranderingen moet doorvoeren voordat aan alle voorwaarden voor een echt en 

efficiënt inclusiemodel voor beroepsopleidingen en -onderwijs is voldaan. APPCDAM Coimbra is zich 

ervan bewust dat het op gebied van inclusief onderwijs meer inspanningen moet doen om bij te 

dragen aan de ontwikkeling van inclusiviteit, met als doel te garanderen dat alle studenten, met en 

zonder speciale onderwijsbehoeften, kunnen deelnemen aan de maatschappij op basis van een 

gelijke behandeling en met gelijke kansen. 
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“Op onze school zijn inclusief onderwijs gebaseerd op het principe 

dat studenten met een beperking zowel op academisch- als 

sociaal vlak baat hebben bij een rijke en diverse leeromgeving waar zij 

zich kunnen identificeren met studenten zonder beperking.” 

 

Ana Gomes - Leerkracht 

Escola Profissional Val do Rio - Portugal 

 

 

Escola Profissional Val do Rio (Portugal) 

 

Escola Profissional Val do Rio in Portugal (EPVR) heeft in haar position paper haar betrokkenheid bij 

inclusief onderwijs onderstreept. (Position paper: Inclusive Escola Profissional Val do Rio, 2016). 

EPVR is van mening dat het concept van “inclusief onderwijs” moet worden toegepast op studenten 

met en zonder beperking. Om studenten met een beperking op te kunnen vangen, moet EPVR 

worden geherstructureerd zodat het kan inspelen op de behoeften van elke student. EPVR is van 

mening dat inclusief onderwijs gebaseerd zijn op het principe dat studenten met een beperking baat 

hebben bij een rijke en diverse leeromgeving waarin zij zich kunnen identificeren met studenten met 

en zonder beperking. EPVR is van mening dat de factoren die het leerproces grotendeels 

beïnvloeden, verband houden met de lesruimte binnen de organisatie, de omvang van de klas en de 

manier van werken, sociale relaties die in deze context worden aangegaan, en ook de frequentie en 

kwaliteit van interacties tussen de student en de leerkracht. Deze “herstructurering” houdt in dat er 

een opnieuw moet worden nagedacht over onderwijs-/leerstrategieën. Wat betekent dat de rol van 

de leraar opnieuw zal worden gedefinieerd en de verschillen tussen de studenten in zullen in een 

ander daglicht moeten worden gezien. Verder moeten ook onderwijsdoelen en 

schoolorganisatieprocessen worden bijgesteld. Tegenwoordig is de grootste uitdaging voor de school 

om effectieve onderwijsstrategieën te ontwikkelen door middel van leeromgevingen die zijn 

gebaseerd op gelijke leerresultaten voor alle studenten. Leraren moeten studenten als een geheel 

zien, met de nadruk op wat de student kan bereiken in plaats van op zijn/haar problemen, 

moeilijkheden en beperkingen. Om in een klas te kunnen omgaan met diverse leerbehoeften, 

moeten de onderwijsbenaderingen effectief zijn: 

1. Coöperatief onderwijzen  
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leraren zouden in teamverband samen moeten werken 

2. Coöperatief leren 

studenten moeten elkaar helpen 

3. Coöperatief problemen oplossen  

objectieve regels en grenzen vaststellen – afgesproken met de studenten 

4. Heterogene groepen 

groepen met verschillende niveaus van vaardigheden en middelen voor pedagogische 

differentiatiestrategieën 

5. Effectief onderwijs en individuele planning  

alle studenten hebben baat bij voortdurende monitoring, evaluatie en planning 

het curriculum kan worden aangepast aan verschillende behoeften 

EPVR is van mening dat het multidisciplinaire team het antwoord is op de educatieve, sociale, 

psychologische en medische uitdagingen van inclusief onderwijs. Kortom, EPVR gelooft dat het 

steeds meer noodzakelijk wordt om de accommodaties van de studenten binnen de klaslokalen te 

ontwikkelen en verbeteren, om het gebruik van materialen en creatieve methoden te bevorderen, en 

om alle studenten te betrekken bij de leeractiviteiten waardoor een positieve leerervaring wordt 

gestimuleerd.  
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“Wij geloven dat een sterkere betrokkenheid van leerkrachten zorgt 

voor een stevige basis voor veranderingen in de organisatie en de ontwikkeling 

ervan om zo tot meer inclusief onderwijs te komen.” 

 

Elen Raudsepp - Manager 

Tallinn School of Economics – Estland 

 

Belangrijkste aspecten van inclusief onderwijs  

Het European Agency for Special Needs and Inclusive Education publiceerde in 2015 6 kernaspecten 

van inclusief onderwijs. Deze aspecten zijn zeer relevant voor de ontwikkeling van inclusief 

onderwijs: 

1. Inclusief onderwijs moeten gebaseerd zijn op de erkenning van studenten en het 

ontwikkelen van hun talenten. Inclusief onderwijs moeten daarom tegemoet komen aan 

de individuele leerbehoeften en interesses. 

2. Inclusief onderwijs moeten de betrokkenheid van alle studenten aanmoedigen door de 

toegankelijkheid van beroepsopleidingen  te vergemakkelijken waardoor de gelijkheid  

benadrukt. Zo kan iedereen zijn volledige potentieel benutten en kunnen er 

kwaliteitseisen  worden gesteld aan de aanbieder van beroepsopleidingen. Stakeholders 

worden aangemoedigd om diversiteit te waarderen. 

3. Inclusief onderwijs moet zorgen voor de beschikbaarheid  en flexibiliteit van 

voorzieningen en middelen die het leerproces van alle studenten op individueel en 

organisatorisch niveau ondersteunen. 

4. Inclusief onderwijs moet een persoonsgerichte benadering waarborgen waarbij het alle 

studenten betrekt. Ze moet een actieve deelname van studenten aan het leerproces 

aanmoedigen en ondersteunen. Dit omvat de ontwikkeling van studentgerichte curricula 

en beoordelingskaders. Inclusief onderwijs heeft daarmee ook invloed op de 

ontwikkelingskansen van  leerkrachten, schooldirecteuren en beleidsmakers. 

5. Inclusief onderwijs moeten streven naar resultaten en output van de 

opleidingsprogramma’s. Ze moet alle docenten en andere stakeholders opleiden om 

houdingen en overtuigingen, kennis, begrip, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen in 

overeenstemming met de doelen en beginselen van inclusief beroepsonderwijs. 
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6. Aanbieders van inclusief onderwijs moeten werken aan continue verbeteren van 

onderwijssystemen die het vermogen van alle betrokkenen opbouwen zodat zij 

systematisch kunnen nadenken over hun prestaties, en dan deze bevindingen kunnen 

gebruiken om hun collectieve werk te verbeteren en ontwikkelen in de richting van de 

gezamenlijke doelen. 

 

“Dankzij het TVLC-project konden we onze ervaringen delen en nieuwe  

inspiratie opdoen om meer inclusief te worden. De projectactiviteiten gaven een 

duidelijke richting aan voor de verdere ontwikkeling van inclusief 

onderwijs in onze school.” 

 

Mojca Mekiš - Interne adviseur 

Biotehniski Izobrazevalni Center - Slovenië 

 

Inclusief onderwijs kan worden beschouwd als een maatregel om de kwaliteit van het 

beroepsonderwijs te verbeteren. Een toenemend aantal aanbieders van beroepsopleidingen heeft 

een duidelijk beleid voor het bevorderen van kwaliteit in inclusief onderwijs, en heeft initiatieven 

ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan hun studenten te verbeteren om zo het aantal 

voortijdige schoolverlaters te reduceren. 

Daarnaast zorgen veel aanbieders van beroepsopleidingen voor ondersteuning van studenten om 

aan alle begeleidingsbehoeften te voldoen. In sommige EU-landen hebben aanbieders van 

beroepsopleidingen voor studenten met een beperking het voortouw genomen  bij de invoering van 

inclusief onderwijs om zo leerkansen toegankelijk te maken voor alle studenten. 

 

Het huidige beleid en de huidige praktijken van beroepsopleidingen en -onderwijs lijkt veelal te 

blijven eisen dat studenten zich aanpassen aan het beroepsonderwijssysteem, in plaats van dat het 

beroepsonderwijssysteem wordt aangepast aan de behoeften van de student. Leraren hebben 

bijvoorbeeld de neiging om minder aandacht te schenken aan de behoeften van studenten met een 

beperking dan aan leeftijdsgenoten zonder beperking. De impact van deze benadering is dat de 

studenten met een beperking zich sneller buitengesloten voelen in klaslokalen en scholen (OECD, 

2007). Uitbouwen van capaciteiten is daarom een kernpunt voor de ontwikkeling van effectieve, 

efficiënte en rechtvaardige systemen voor beroepsonderwijs. Zo benadrukt een handleiding voor het 

waarborgen van inclusie en rechtvaardigheid in het beroepsonderwijs bijvoorbeeld de noodzaak van 
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een systeemgerichte capaciteitsopbouw bij de ontwikkeling van inclusieve 

beroepsonderwijssystemen: “Het effectief implementeren van veranderingen en de impact ervan 

monitoren, en daarbij rekening houden dat het opbouwen van inclusie en gelijkheid in het onderwijs 

een continu proces is en niet een eenmalige inspanning” (UNESCO, 2017). Capaciteitsopbouw kan als 

gevolg hebben dat er meer en betere lerarenopleidingen komen over inclusief onderwijs vóór en 

tijdens iemands werk als leraar. Het bouwt ook voort op mechanismen voor kwaliteitsborging en 

sociale verantwoordelijkheid, evenals op schoolmanagementstrategieën die innovatie, welzijn op het 

werk en openheid voor diversiteit.  

 

“Capaciteitsopbouw, waaronder training en ontwikkeling van 

leraren wordt beschouwd als een kernpunt voor de ontwikkeling 

van een effectief, efficiënt en rechtvaardig beroepsonderwijssysteem.” 

 

Trijn Laasi- Directrice 

Tallinn School of Economics - Estland 

 

Zelfevaluatie voor inclusief onderwijs  

 

Het concept van “inclusief onderwijs” is gebaseerd op het fundamentele recht van elke student op 

een kwalitatief hoogwaardige en gelijkwaardige beroepsopleiding die beantwoordt aan de 

elementaire leerbehoeften en die diverse achtergronden en vaardigheden als een mogelijkheid ziet.  

Er bestaat echter nog altijd verwarring binnen de onderwijssector over wat inclusief onderwijs 

inhoudt. Dit komt deels vanwege het feit dat het idee “inclusief onderwijs” op verschillende 

manieren kan worden ingevuld. Het is ook belangrijk om te onthouden dat er geen uitzicht is op 

inclusie binnen één enkele samenleving of school. Een analyse van internationaal onderzoek 

suggereert vijf manieren om inclusie te conceptualiseren: 

1. inclusie met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van studenten met een 

beperking 

2. inclusie als reactie op uitsluiting 

3. inclusie gerelateerd aan alle groepen die risico lopen op uitsluiting 

4. inclusie ter promotie van een school voor iedereen  

5. inclusie als onderwijs voor Iedereen 
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Het TVLC project was gericht op het inclusie met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van 

studenten met een beperking. 

 

Desk research 

 

 Het European Agency for Special Needs and Inclusive Education publiceerde haar belangrijkste 

bevindingen van een project omtrent beroepsopleidingen en -onderwijs. (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education: 20 key factors for successful VET, 2017) 

Het agentschap analyseerde de beleidsmaatregelen en praktijken in het beroepsonderwijs in 26 

landen vanuit het perspectief van studenten met speciale onderwijsbehoeften. 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

 

1. Het project identificeerde tal van succesfactoren – “wat werkt” – in beroepsonderwijs voor 

studenten met speciale onderwijsbehoeften. 

2. Uit de analyse bleek sterke samenhang tussen de landen, met dezelfde succesfactoren. 

3. Veranderingen en verbeteringen voor een meer inclusief beroepsonderwijssysteem zijn 

mogelijk. 

4. Succes is afhankelijk van de betrokkenheid van alle belanghebbenden van 

beroepsopleidingen. 

5. Een goede en efficiënte opleiding voor studenten met speciale onderwijsbehoeften in 

beroepsopleidingen, betekent een goede opleiding voor ALLE studenten. 

 

 

“Een benadering met meerdere perspectieven is van fundamenteel belang voor  

een succesvolle ontwikkeling van inclusief onderwijs.  

Daarom moeten de perspectieven en rollen van de belangrijkste belanghebbenden  

(beleidsmakers, beheerders van fondsen, leraren, studenten en werknemers)  

binnen het beroepsonderwijs worden opgenomen en gerespecteerd.” 

 

Guus van Beek - Kwaliteitsexpert 

European Platform for Rehabilitation – België 
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Er werden vier ‘patronen voor succesvol beroepsonderwijs’ geïdentificeerd. Deze patronen zijn 

onderling met elkaar verbonden. Daarom moet bij een verbetering van een beroepsopleiding 

tegelijkertijd evenveel nadruk worden gelegd op alle vier de patronen. De patronen zullen 

waarschijnlijk de doeltreffendheid van het beroepsonderwijssysteem verbeteren maar ook de 

overgang naar de arbeidsmarkt. 

 

De vier patronen richten zich op de perspectieven en rollen van de belangrijkste belanghebbenden 

binnen het beroepsonderwijs: 

1. Managementpatroon: dit omvat relevante factoren met betrekking tot managers van 

organisaties die beroepsopleidingen aanbieden. 

2. Onderwijspatroon: dit omvat relevante factoren met betrekking tot leerkrachten, 

opleiders en ondersteunend personeel. 

3. Studentenpatroon: dit omvat relevante factoren met betrekking tot studenten. 

4. Arbeidsmarktpatroon: dit omvat relevante factoren met betrekking tot huidige en 

toekomstige werkgevers/vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt. 

 

Naast deze patronen zijn  20 relevante sleutelfactoren geïdentificeerd op basis van analyse in de 

praktijk. Deze leiden tot succesvolle resultaten in beroepsopleidingen met een duidelijke link naar 

arbeidskansen. Al deze succesfactoren zijn onderling met elkaar verbonden en ondersteunen elkaar. 

Daarom moet tijdens de ontwikkeling van inclusief onderwijs de nadruk op al deze factoren liggen. 

 

“Inclusief onderwijs begint met de erkenning dat 

alle studenten verschillende en unieke talenten / competenties hebben.  

De inclusieve benaderingen bij het onderwijzen en leren respecteert  

deze talenten en competenties en bouwt erop voort. ” 

 

Anita de Wit - Manager 

Rea College Pluryn - Nederland 
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20 sleutelfactoren: 

Wettelijk kader: 

Er is een wettelijk kader voor inclusief onderwijs en scholen krijgen de vereiste ondersteuning (bijv. 

aanvullende financiering, hogere verhouding personeel-studenten, ondersteunend personeel, 

multidisciplinaire teams, aangepast educatief materiaal, hulmiddelen die de organisatorische 

flexibiliteit vergroten om beter met diversiteit om te kunnen gaan etc.) Er bestaat een juridisch kader 

dat scholen in staat stelt verschillende niveaus aan te bieden met verschillende curricula die tot 

verschillende kwalificatieniveaus leiden. Met een flexibel beleid kunnen verschillende niveaus, 

verschillende curricula en verschillende kwalificaties aanbieden op basis van de individuele 

behoeften van de studenten worden aangeboden. 

Motivatie en betrokkenheid: 

Managers / directeuren en personeel zijn gemotiveerd, toegewijd, geëngageerd en open in het uiten 

van hun enthousiasme. Een authentieke sfeer van betrokkenheid, zorgzaamheid en verbondenheid 

draagt, samen met een positieve instelling, bij aan het creëren van gelijke kansen. Medewerkers 

geloven in de capaciteiten van studenten en zien mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

Leiderschap: 

Het leiderschap van de schooldirecteur is effectief en wordt gewaardeerd en gerespecteerd. 

Hoge kwalificaties: 

Leraren en ondersteunend personeel zijn hoogopgeleid en hebben formele kwalificaties op 

universitair niveau, een beroepskwalificatie en / of ervaring in de sector. 

Verdere opleidings- en onderwijskansen: 

Er worden verdere bijscholings- of opleidingskansen geboden aan alle leraren en ondersteunend 

personeel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Onderwijzend personeel krijgt 

voldoende ondersteuning om een studentgerichte aanpak te waarborgen en te garanderen. 

Multidisciplinair: 

Er worden multidisciplinaire teams opgericht met alle professionals in beroepsopleidingen. Deze 

teams hebben duidelijke rollen, werken samen met elkaar en met andere diensten. 

Partnerschaps-, samenwerkings- en netwerkstructuren: 

Partnerschappen met alle belanghebbenden en diensten worden opgezet, geformaliseerd en 

gecoördineerd. Dit omvat het opzetten van samenwerkingsstructuren met lokale bedrijven voor 

praktische trainingen en/of arbeidskansen na het afstuderen. Er is samenwerking met ouders, 

gebaseerd op een sterke, formele samenwerking en dialoog met de ouders die worden gezien als 

gelijkwaardige partners. 
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Geschikte verhoudingen / kleine klassen: 

Er is een passende leerkracht-student-verhouding dankzij kleinere klassen. Geschikte verhoudingen 

van ondersteunend personeel en studenten, gecoördineerd op schoolniveau, zorgen voor de 

noodzakelijke brede waaier van ondersteuning. 

Assessment: 

Studenten nemen deel aan assessment voordat zij starten aan de beroepsopleiding. Dit betekent dat 

de meest geschikte programma’s die passen bij de capaciteiten en wensen van de studenten worden 

aangeboden. 

Studentgerichte benaderingen: 

Een op de student gerichte aanpak gebruikt op maat gemaakte pedagogische methodes en 

materialen, curricula, beoordelingsmethoden en doelen etc., aangepast aan de individuele 

behoeften. De nadruk ligt op de capaciteiten van de studenten. 

Individuele plannen: 

Individuele onderwijs-/leer-/opleidings-/transitieplannen worden ontwikkeld en geïmplementeerd, 

wat leidt tot individuele curricula. 

Flexibiliteit: 

De setting voor beroepsopleidingen is flexibel en zorgt ervoor dat de structuur en duur van de 

beroepsopleiding overeenkomen met de behoeften van de studenten (bijv. door de duur van de 

lessen te verlengen, door langere stages in voorbereidende lessen aan te bieden etc.). Bovendien zijn 

cursussen flexibel zodat studenten kunnen beginnen met een programma op een lager niveau en 

naar een hoger niveau kunnen overstappen, zowel vóór als na het afstuderen. 

Trajecten: 

Er zijn opties om een kwalificatie of cijfer te verbeteren, om over te schakelen naar een ander 

programma, om te kiezen tussen verschillende beroepen en om een diploma dan wel certificaat te 

behalen. 

Certificaten: 

Er worden documenten/portfolio’s bijgehouden over de vaardigheden en prestaties van de 

studenten, en over de ondersteuning die zij op de werkplek nodig hebben. 

Kwaliteitsborging: 

Men zet zich in voor kwaliteitsborging en verbeteringsstrategieën. Er worden programma’s om de 

kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren geïmplementeerd en gecertificeerd, evenals 

programma’s om de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt te verbeteren. 
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Strategie voor het verminderen van het aantal schoolverlaters: 

De school ontwikkelt en implementeert efficiënte educatieve maatregelen om uitval te voorkomen 

of te verminderen, ook voor studenten met een beperking.  

Matching: 

De school is in staat om vaardigheden met betrekking tot de arbeidsmarkt te matchen met de 

vaardigheden van de studenten. Leraren/trainers kunnen hun methoden aanpassen aan de 

behoeften van de werkgever. Beroepsopleidingen worden periodiek herzien en aangepast aan de 

huidige en toekomstige vaardigheidsvereisten. 

Ondersteuning bij de transitie naar werk: 

Loopbaanbegeleiders/-functionarissen informeren de studenten over arbeidsmogelijkheden en 

bieden hier de nodige begeleiding voor. Ze faciliteren en ondersteunen het contact met werkgevers, 

bieden ondersteuning bij sollicitaties, bieden informatie en hulp aan werkgevers, en bieden extra 

ondersteuning aan jongeren. 

Beschikbaarheid van personeel en middelen: 

Personeel, zoals jobcoaches, loopbaanbegeleiders en mentoren, maar ook (financiële)middelen, zijn 

permanent beschikbaar tijdens de transitie naar de arbeidsmarkt en tijdens het dienstverband. 

Jobcoaching, loopbaanbegeleiding en ondersteunende diensten, inclusief nazorg en voorbereiding 

van werknemers, zijn permanent beschikbaar. 

Follow-up:  

Bekwaam personeel biedt, voor zover nodig, ondersteuning in de vorm van een follow-up om 

tegemoet te komen aan de behoeften van werkgevers en studenten die pas zijn afgestudeerd, om zo 

een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt te garanderen. 

 

 

“Wij zijn van mening dat beroepsopleidingen voor studenten met een beperking 

plaats moeten vinden in reguliere en mainstream contexten, maar bovenal zijn 

wij van mening dat inclusief beroepsonderwijs het uiteindelijke doel heeft om  

duurzame werkgelegenheid voor studenten met een beperking op de reguliere 

arbeidsmarkt en een volledige deelname aan de maatschappij te bevorderen.” 

 

Ana Maria Albuquerque - Financial officer 

APPCDM - Coimbra - Portugal 
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Hulpmiddel voor zelfevaluatie 

Het project heeft  een instrument voor zelfevaluatie ontwikkeld dat zicht geeft op de huidige 

praktijken met betrekking tot inclusief onderwijs. Alle partners hebben deze zelfevaluatie uitgevoerd 

op de volgende punten: 

 Management en leiderschap 

 Implementatie en planning 

 Lesmethoden 

 Ondersteuning voor individuele studenten 

 Participatie en individueel plan  

 Samenwerking  

Voor elk punt worden een aantal indicatoren beschreven. De indicatoren worden gepresenteerd als 

een statement over de manier van werken. Antwoorden zijn afgezet in een 3-puntsschaal: “nog niet 

aanwezig”, “in uitvoering” en “aanwezig”. Daarnaast telt een school vast welke van de indicatoren 

prioriteit hebben. Het resultaat van het zelfevaluatieproces wordt gepresenteerd in een 

spinnenwebdiagram.  Het spinnenwebdiagram laat de huidige prestaties op de indicatoren voor de 6 

dimensies zien (blauwe lijn) en de gebieden die “in uitvoering” zijn (rode lijn). 

  

 

Uit een vergelijking van de huidige profielen van inclusief onderwijs blijkt dat de prestaties van de 10 

projectpartners enorm uiteenlopen. De aanbieders die speciaal beroepsonderwijs aanbieden aan 

studenten met een beperking hebben een relatieve hogere score voor de dimensies “individuele 

studentenondersteuning” en “participatie en ontwikkeling van individuele onderwijsplannen”, en 

een relatief lagere score voor acties die “in uitvoering” zijn met betrekking tot inclusief onderwijs. De 

reguliere aanbieders van beroepsopleidingen hebben een relatief hoge score voor acties die “in 

uitvoering” zijn met betrekking tot inclusief onderwijs. Die acties bevinden zich vooral in de 
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dimensies “individuele studentenondersteuning” en “samenwerking bij het plannen en 

onderwijzen”. Op basis van deze zelfevaluatie is geen van de projectpartners aanbieder van 

inclusieve beroepsopleidingen. De zelfevaluatie heeft alle projectpartners bewust gemaakt van acties 

die een bijdrage kunnen leveren aan inclusief beroepsonderwijs in hun land. Op basis van de 

resultaten van de zelfevaluatie zijn per land actieplannen gemaakt die de partners per land 

gezamenlijk willen uitvoeren. 

 

“Voor het creëren van inclusief onderwijs is het erg belangrijk 

om nieuwe onderwijs- en leerstrategieën te verkennen en te leren  

zodat er op een effectieve manier tegemoet kan worden gekomen aan de  

behoeften en verwachtingen van de studenten.” 

 

Margarida Nunes - Lerares 

Escola Profissional Val do Rio - Portugal 

 

Oorzaak-effectanalyse van inclusief onderwijs 

 

Wanneer iemand een uitdaging of probleem heeft, is het belangrijk om te onderzoeken welke 

oorzaken het probleem zouden kunnen veroorzaken en pas daarna naar oplossingen te zoeken. 

Oorzaak-en-effectanalyse biedt een handige manier om dit te doen. Oorzaak-effectanalyse is een op 

diagrammen gebaseerde techniek die brainstormen combineert met een Mind Map. Het spoort 

gebruikers aan om alle mogelijke oorzaken van een probleem in overweging te nemen, in plaats van 

alleen de meest voor de hand liggende. 

Oorzaak-effectanalyse werd bedacht door professor Kaoru Ishikawa, een pionier van 

kwaliteitsmanagement in de jaren ’60. De techniek werd gepubliceerd in 1990. Het diagram staat 

bekend als Ishikawa Diagram of visgraatdiagram (omdat een volledig diagram kan lijken op het skelet 

van een vis). Hoewel het oorspronkelijk werd bedacht als een hulpmiddel voor kwaliteitscontrole, 

kan de techniek ook voor andere doeleinden worden gebruikt: 

1. Om de oorzaak van een probleem te ontdekken en identificeren 

2. Knelpunten binnen uw activiteiten blootleggen 

3. Identificeren waar en waarom een proces niet werkt 
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In het TVLC-project hebben de projectpartners de oorzaak-effectanalysetechniek gebruikt om de 

oorzaken van het “niet hebben van inclusief onderwijs” te identificeren. Met andere woorden: het 

identificeren van de belemmeringen voor inclusief onderwijs in de landen van de projectpartners. 

Projectpartners zijn getraind in het toepassen van de methode voor een oorzaak-effectanalyse. 

Zowel aanbieders van reguliere als aanbieders van gespecialiseerde beroepsopleidingen hebben per 

land een oorzaak-effectanalyse uitgevoerd. Zij hebben de obstakels geïdentificeerd die een 

belemmering vormen voor de implementatie van inclusief onderwijs in hun land. 

 

“We hebben met behulp van een visgraatdiagram de obstakels voor de 

implementatie van inclusief onderwijs in ons land gedefinieerd. 

Op basis van de resultaten worden acties geformuleerd die bijdragen 

aan de realisatie van inclusief onderwijs in ons land.” 

 

Lisa Harms – Studie- en loopbaanadviseur 

ROC Rijn IJssel – Nederland 
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Uitdagingen en obstakels voor het implementeren van inclusief 

onderwijs 

 

Het overzicht van uitdagingen en belemmeringen voor de implementatie van inclusief onderwijs 

worden vastgesteld door middel van groepsdiscussies tussen de partners. Partners uit hetzelfde land 

identificeerden en bespraken de obstakels voor inclusief beroepsonderwijs in hun land. De partners 

hebben de methode van oorzaak-effectanalyse toegepast om de obstakels voor inclusief 

beroepsonderwijs. De aanbieders van reguliere en die van gespecialiseerde beroepsopleidingen van 

hetzelfde land hebben een oorzaak-effectanalyse toegepast op de vraag “Waarom is de 

implementatie van inclusief onderwijs (nog) niet succesvol in ons land?”. In de oorzaak-effectanalyse 

worden de oorzaken onderverdeeld in 6 dimensies: mensen, apparaten, hulpmiddelen en 

instrumenten, kennis, omgeving en methodes. Het onderstaande overzicht geeft de geïdentificeerde 

obstakels voor inclusief onderwijs weer voor elk land. Nederland (NL), Slovenië (SLO), Portugal (POR), 

Litouwen (LIT) en Estland (EST). 

 

 “Het is in het reguliere beroepsonderwijs belangrijk en cruciaal dat 

docenten kennis, vaardigheden en competenties hebben in het onderwijzen 

en ondersteunen van studenten met een beperking. Leraren zijn de sleutelfactor 

voor het zorgen voor kwaliteit in beroepsopleidingen.” 

 

Lina Butkutė - Lerares 

Kaunas Food Industry and Trade Training Centre – Litouwen 

 

 Obstakels voor de implementatie van inclusief onderwijs 

Nederland Reguliere aanbieders van beroepsopleidingen zijn niet klaar om inclusief onderwijs te 

implementeren. 

Nationale wetgeving is niet in overeenstemming met de inclusieve filosofie. 

Nationale beroepsonderwijsprogramma’s zijn niet geïndividualiseerd: klassen met veel 

studenten die hetzelfde beroepsonderwijsprogramma volgen. 

Conflict tussen doelen: 

Doel van regulier beroepsonderwijs: kwalificatie/diploma. 

Doel van special beroepsonderwijs: tewerkstelling/een baan. 

Leraren in reguliere beroepsopleidingen hebben onvoldoende kennis, vaardigheden en 
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competenties om studenten met een beperking te onderwijzen/ondersteunen. 

Studenten in regulier beroepsonderwijs zijn het niet gewend om in dezelfde klas te zitten 

als studenten met een beperking. 

Voorzieningen van regulier beroepsonderwijs (gebouwen/locaties) zijn niet geschikt voor 

studenten met een beperking. 

De financieringssystemen en regulering van regulier en speciaal beroepsonderwijs zijn 

verschillend. 

In regulier beroepsonderwijs: niet alle studenten hebben de mogelijkheid om een 

diagnose te krijgen over mogelijke beperkingen/ondersteuning tijdens het volgen van de 

beroepsopleiding. 

Litouwen Er is geen politieke steun voor inclusief onderwijs. 

De wetten voor reguliere en gespecialiseerde beroepsopleidingen zijn verschillend. 

De financieringssystemen en regulering van regulier en speciaal beroepsonderwijs zijn 

verschillend. 

De cultuur in het reguliere beroepsonderwijs (mentaliteit van het personeel) stimuleert 

geen opname van studenten met een beperking in de reguliere programma’s. 

Er zijn geen specifieke vereisten en controlemechanismen om inclusief onderwijs aan te 

moedigen. 

Leraren in reguliere setting hebben geen ondersteuning (assisterend personeel) voor het 

implementeren van inclusief onderwijs. 

Leraar in regulier onderwijs is niet gemotiveerd om veranderingen (zoals inclusief 

onderwijs) door te voeren. Leraren in reguliere beroepsopleidingen hebben onvoldoende 

kennis, vaardigheden en competenties om studenten met een beperking te 

onderwijzen/ondersteunen. 

Voorzieningen van regulier beroepsonderwijs (gebouwen/locaties) zijn niet geschikt voor 

studenten met een beperking. 

Er is geen speciale technische uitrusting in de gebouwen van regulier onderwijs 

Slovenië Er is een tekort aan professionals/leraren met speciale kennis van het 

onderwijzen/ondersteunen van studenten met een beperking. 

Leraren in reguliere beroepsopleidingen hebben onvoldoende kennis, vaardigheden en 

competenties om studenten met een beperking te onderwijzen/ondersteunen. 

De samenwerking tussen aanbieders van regulier beroepsonderwijs, aanbieders van 

speciaal beroepsonderwijs, universiteiten en adviesbureaus is ondermaats en 

onderontwikkeld. 

Studenten met speciale behoeften worden nog altijd niet geaccepteerd door 
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medestudenten (zonder beperking) en/of docenten. 

De leergroepen (aantal studenten in een klaslokaal) zijn te groot voor het onderrichten 

van studenten met verschillende individuele behoeften. 

Er is te weinig financiële steun voor het ontwikkelen en implementeren van inclusief 

onderwijs. 

Estland Onvoldoende voorbereiding van leraren in het reguliere beroepsonderwijs voor het 

begrijpen en implementeren van inclusief onderwijs. 

Persoonlijke vooroordelen van leraren ondersteunen niet de implementatie van inclusief 

onderwijs. De gemiddelde leeftijd van leraren is zo hoog dat ze niet gemotiveerd zijn om 

fundamentele en ingrijpende veranderingen door te voeren in hun manier van werken. 

Persoonlijke vooroordelen en angsten van ouders ondersteunen niet de implementatie 

van inclusief onderwijs. 

Ouders hebben lage verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs voor 

kinderen met een beperking in het reguliere beroepsonderwijs. 

Persoonlijke vooroordelen managers ten aanzien van inclusief onderwijs ondersteunen 

niet de implementatie van inclusief onderwijs. 

Fysieke ruimte (toegankelijkheid van het gebouw etc.) is niet geschikt voor het lesgeven 

aan studenten met een beperking. 

Leraren en managers zijn bang voor specifieke middelen en aangepaste apparatuur. 

Er is een gebrek aan gespecialiseerd personeel om de leraar en de student met een 

beperking te ondersteunen. 

Lesmateriaal niet aangepast aan studenten met een beperking. 

Gegevensbeschermingsregels belemmeren de communicatie (niet delen/geen toegang 

over studenten met een beperking). 

Het huidige financieringsmodel voor onderwijs omvat geen steun voor het opnemen van 

studenten met een beperking in het reguliere beroepsonderwijssysteem. 

Aanbieders van beroepsopleidingen hebben hun onderwijsprogramma’s gebaseerd op 

een curriculum (en niet op de behoeften van hun studenten), dit ondersteunt segregatie.  

Portugal Leraren van reguliere beroepsonderwijsaanbieders zijn niet bereid om de diversiteit van 

studenten met andere behoeften aan te pakken. 

Leraren van reguliere beroepsonderwijsaanbieders hebben geen gespecialiseerd 

professional die ondersteuning biedt bij het lesgeven aan studenten met speciale 

behoeften. 

Leraren van reguliere beroepsonderwijsaanbieders kunnen mogelijk vooroordelen 

hebben over het omgaan met diversiteit in het klaslokaal. 
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Klaslokalen van reguliere beroepsopleidingen zijn niet aangepast aan studenten met 

speciale behoeften. 

Leraren in reguliere beroepsopleidingen hebben onvoldoende kennis, vaardigheden en 

competenties om studenten met een beperking te onderwijzen/ondersteunen. 

De reguliere aanbieders van beroepsopleidingen hebben beperkte financiering voor het 

verkrijgen van hulpmiddelen, apparaten en methodes. 

Klassen in de reguliere beroepsopleidingen hebben te veel studenten waardoor de 

leerkracht geen verschillende lesmethoden kan toepassen, en ook de studenten met 

speciale behoeften niet adequaat kan ondersteunen. 

Beroepsonderwijsprogramma’s in reguliere beroepsopleidingen zijn gestructureerd en 

georganiseerd rond het curriculum en de doelstellingen (er wordt geen rekening 

gehouden met individuele behoeften van de student) 

De beroepsonderwijsprogramma’s (curricula) zijn overbelast waardoor docenten niet 

voldoende tijd kunnen besteden aan de ontwikkeling en toepassing van verschillende 

leerstrategieën. 

 

Aanbevelingen voor het verbeteren van inclusief onderwijs  

 

 

“Leraren van reguliere beroepsonderwijs zijn niet bereid 

om de diversiteit van studenten met andere behoeften aan te pakken, 

en zij zouden graag de steun krijgen van een professional die is gespecialiseerd 

in het onderwijzen van studenten met beperkingen.” 

 

Margarida Nunes & Ana Gomes - Leraren 

Escola Profissional Val do Rio – Portugal 

 

Op basis van de resultaten van de oorzaak-effectanalyse worden acties geformuleerd die kunnen 

bijdragen aan de implementatie en slaagkansen van een inclusiever beroepsonderwijs in dat land. De 

voorgestelde acties zijn onderverdeeld in 6 dimensies: mensen, apparaten, hulpmiddelen en 

instrumenten, kennis, omgeving en methodes. 
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Land Nederland 

Mensen Medewerkers moeten de mogelijkheid en flexibiliteit hebben om 

te innoveren buiten de traditionele wet- en regelgeving om. 

Apparaten De aanbieder van beroepsopleidingen moet een IT-systeem dat de 

individuele ontwikkeling van de student ondersteunt tot zijn 

beschikking hebben. 

Hulpmiddelen Medewerkers moeten over voldoende kennis/vaardigheden 

beschikken voor specifieke pedagogische/didactische 

benaderingen bij het werken met studenten met een beperking. 

Medewerkers moeten over voldoende kennis beschikken over het 

beoordelen en invullen van speciale onderwijsbehoeften van 

studenten met een beperking. 

Kennis Medewerkers moeten over voldoende kennis/vaardigheden 

beschikken voor specifieke pedagogische/didactische 

benaderingen bij het werken met studenten met een beperking. 

Medewerkers moeten over voldoende kennis beschikken over het 

beoordelen en invullen van speciale onderwijsbehoeften van 

studenten met een beperking. 

Omgeving Een veilige omgeving voor medewerkers en studenten. 

De voorzieningen (klaslokaal en schoolgebouwen) moeten 

aangepast zijn zodat ze geschikt zijn voor studenten met een 

beperking. 

De voorzieningen (klaslokaal en schoolgebouwen) moeten 

aangepast zijn zodat leraren kunnen lesgeven aan studenten met 

een beperking 

Methode Educatieve programma’s moeten flexibel zijn, op maat gemaakt 

van studenten met een beperking. 

Educatieve programma’s voor persoonlijke ontwikkeling en 

empowerment moeten beschikbaar zijn voor studenten. 
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Land Slovenië 

Mensen Leraren moeten een specifieke opleiding (kennis, vaardigheden en 

competenties) krijgen over de manier waarop studenten met een 

beperking moeten worden opgeleid en geholpen. 

Medewerkers moeten participatie van studenten met een 

beperking aan reguliere educatieve programma’s meer 

accepteren. 

Apparaten Er moeten specifieke lesmaterialen beschikbaar worden gemaakt 

en worden aangepast. 

Hulpmiddelen Er moeten specifieke lesmaterialen beschikbaar worden gemaakt 

en worden aangepast. 

Kennis Medewerkers moeten over voldoende kennis/vaardigheden 

beschikken voor specifieke pedagogische/didactische 

benaderingen bij het werken met studenten met een beperking. 

Medewerkers moeten over voldoende kennis beschikken over het 

beoordelen en invullen van speciale onderwijsbehoeften van 

studenten met een beperking. 

Omgeving De verhouding medewerkers-studenten moet van dien aard zijn 

dat studenten met een beperking kunnen worden geholpen. 

Er moeten financiële middelen vrij en beschikbaar worden 

gemaakt voor investeringen voor een optimale leeromgeving voor 

studenten met een beperking. 

Het nationale onderwijssysteem zou meer ondersteuning moeten 

bieden aan aanbieders van reguliere beroepsopleidingen om zo tot 

een meer inclusief onderwijssysteem te komen. 

Methode  
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“In het TVLC-project zijn we getraind in verschillende methodes en technieken 

voor kwaliteitsbeheer. De training in het toepassen van de oorzaak-effectanalyse 

hielp om obstakels te identificeren die de implementatie van inclusief 

beroepsonderwijs in ons land belemmeren.” 

 

Darjuš Tankeliun – Medewerker werkgelegenheid 

Valikupia Vocational Rehabilitation Centre - Litouwen 

 

Land Litouwen 

Mensen Leraren moeten meer bewust worden gemaakt van de kansen en 

voordelen van inclusief onderwijs. 

Leraren moeten een specifieke opleiding (kennis, vaardigheden en 

competenties) krijgen over de manier waarop studenten met een 

beperking moeten worden opgeleid en geholpen. 

Speciale ondersteuning van experten/specialisten moet 

beschikbaar worden gesteld om leraren te ondersteunen bij het 

opleiden van studenten met een beperking. 

Apparaten Studenten met een beperking moeten toegang hebben tot een 

technische- en andere systemen die hun leerproces ondersteunen. 

Hulpmiddelen De leerprogramma’s moeten worden aangepast aan de behoeften 

en het vermogen van de student met een beperking. 

Kennis Leraren moeten meer bewust zijn van en meer specifieke 

informatie krijgen over de speciale behoeften en verwachtingen 

van studenten met een beperking. 

Omgeving De samenleving moet zich meer bewust worden van het belang, 

de voordelen en pluspunten van inclusief onderwijs. 

De school moet actiever werken aan veranderingen die zullen 

leiden tot een meer inclusieve organisatiecultuur.  

Scholen moeten ervoor zorgen dat de voorzieningen (fysiek, 

mentaal en psychologisch) toegankelijk zijn voor alle studenten 

met en zonder beperking. 

Methode Aanbieders van beroepsopleidingen moeten meer aandacht 

besteden aan de communicatie tussen de leerkrachten en de 

studenten met een beperking en hun gezinnen. 
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Aanbieders van reguliere beroepsopleidingen en aanbieders van 

gespecialiseerde beroepsopleidingen moeten doeltreffend 

communiceren om te zorgen voor een effectief leerproces van de 

student met een beperking. 

 

 

Land Estland 

Mensen Leraren moeten een specifieke opleiding (kennis, vaardigheden en 

competenties) krijgen over de manier waarop studenten met een 

beperking moeten worden opgeleid en geholpen. 

Speciale ondersteuning van experten/specialisten moet 

beschikbaar worden gesteld om leraren te ondersteunen bij het 

opleiden van studenten met een beperking. 

Apparaten Studenten met een beperking moeten toegang hebben tot een 

technische en andere systemen die hun leerproces ondersteunen. 

Hulpmiddelen  

Kennis Leraren moeten meer bewust zijn van en meer specifieke 

informatie krijgen over de speciale behoeften en verwachtingen 

van studenten met een beperking. 

Omgeving Er moeten financiële middelen vrij en beschikbaar worden 

gemaakt voor investeringen voor een optimale leeromgeving voor 

studenten met een beperking. 

Methode Educatieve programma’s moeten flexibel zijn, op maat gemaakt 

van studenten met een beperking. 
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“Het huidige financieringsmodel voor onderwijs biedt geen ruimte 

voor het opnemen van studenten met een beperking in reguliere 

beroepsopleidingen.” 

 

Alexandre Rebello - Quality director 

APPCDM - Coimbra – Portugal 

 

Land Portugal 

Mensen Speciale ondersteuning van experten/specialisten moet 

beschikbaar worden gesteld om leraren te ondersteunen bij het 

opleiden van studenten met een beperking. 

Apparaten Studenten met een beperking moeten toegang hebben tot een 

technische en andere systemen die hun leerproces ondersteunen. 

Hulpmiddelen Er moeten specifieke lesmaterialen beschikbaar worden gemaakt 

en worden aangepast. 

Kennis Medewerkers moeten over voldoende kennis/vaardigheden 

beschikken voor specifieke pedagogische/didactische 

benaderingen bij het werken met studenten met een beperking. 

Medewerkers moeten over voldoende kennis beschikken over het 

beoordelen en invullen van speciale onderwijsbehoeften van 

studenten met een beperking. 

Omgeving Het nationale onderwijssysteem zou meer ondersteuning moeten 

bieden aan aanbieders van reguliere beroepsopleidingen om zo tot 

een meer inclusief onderwijssysteem te komen. 

Klassen met te veel studenten verhinderen dat leraren 

verschillende onderwijsmethoden toepassen. 

Methode Het aantal studenten in een klaslokaal moet opnieuw worden  

bekeken en in aanmerking worden genomen bij het werken met 

studenten met speciale behoeften. 

Curricula zijn te lang en leraren kunnen hierdoor niet de nodige 

tijd besteden aan het vinden van verschillende strategieën. 
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Relatie inclusief onderwijs en kwaliteitszorg in beroepsonderwijs  

 

“De cross-reference studie over de 20 belangrijkste succesfactoren van 

inclusief onderwijs en het EQUASS-kwaliteitssysteem leert ons dat met de 

implementatie van het EQAVET-framework, met ondersteuning door EQUASS voor de 

implementatie, veel van de sleutelfactoren voor inclusief onderwijs vastgesteld kunnen worden.” 

 

Guus van Beek - Kwaliteitsexpert 

European Platform for Rehabilitation - België 

 

Op basis van de resultaten van het project  kan het kwaliteitsborgingssysteem  European Quality for 

Social Services (EQUASS) worden beschouwd als een instrument  de prestaties van organisaties voor 

alle EQAVET-criteria en de onderliggende indicatieve indicatoren in kaart te brengen. Het EQUASS-

systeem is een op maat gemaakt kwaliteitsborgingssysteem dat is toegespitst op de sociale sector en 

voldoet aan het EQAVET-framework (op niveau van de dienstverlener) en het Europese 

kwaliteitskader voor sociale diensten (EU Social Protection Committee, 2010). Een cross-reference 

studie van de bestaande EQUASS-criteria (zie: EQUASS 2018 system) en de 20 succesfactoren van 

inclusief onderwijs (zie: European Agency of Special needs and Inclusive Education), legt de relatie 

bloot tussen kwaliteitsborging en de vereisten voor inclusief onderwijs. De cross-reference studie 

leert ons dat met de implementatie van het EQAVET-framework, met ondersteuning door EQUASS 

voor de implementatie, veel van de sleutelfactoren voor inclusief onderwijs vastgesteld kunnen 

worden. De belangrijkste bevindingen staan in de tabel hieronder. 

 

 

 Sleutelfactor voor succesvolle inclusief onderwijs EQUASS-criterium 

1 Een wettelijk kader voor inclusief onderwijs.  

Het kader moet het voor instellingen voor 

beroepsonderwijs mogelijk maken om verschillende 

stageniveaus aan te bieden et verschillende curricula 

die leiden tot verschillende kwalificatieniveaus. 

- 

2 Motivatie van management en personeel. 

Een cultuur van betrokkenheid en positieve 

EQUASS-criterium nr. 5: De sociale dienstverlener 

geeft blijk van zijn toewijding aan sociale 
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ingesteldheid moet bijdragen aan het creëren van 

gelijke kansen. 

rechtvaardigheid en actieve inclusie van personen 

binnen de samenleving. 

EQUASS-criterium nr. 6: De sociale dienstverlener 

geeft blijk van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen door zich in te zetten voor duurzame 

activiteiten die bijdragen aan de samenleving. 

3 Leiderschap. 

Het leiderschap van de aanbieders van 

beroepsopleidingen moet effectief, distributief, 

gewaardeerd en gerespecteerd zijn. 

 

EQUASS-criterium nr. 2: 

De sociale dienstverlener geeft blijk van toewijding 

aan kwaliteitsvolle doelen op lange termijn, 

voortdurend bijleren, innovatie en nieuwe 

technologieën. 

4 Kwalificatie van leraren. 

Leraren, medewerkers en ondersteunend personeel 

moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten door 

middel van formele kwalificaties, beroepskwalificatie 

en/of ervaring in de sector. 

 

EQUASS-criterium nr. 7: De sociale dienstverlener 

definieert en implementeert een beleid voor 

personeelswerving en retentie dat de selectie van 

gekwalificeerd personeel bevordert op basis van 

vereiste kennis, vaardigheden en competenties. 

EQUASS-criterium nr. 10: De sociale dienstverlener 

definieert en implementeert vereisten voor 

competenties in de geïdentificeerde rollen en 

functies van het personeel, en evalueert deze 

jaarlijks. 

5 Verdere opleidings- en onderwijskansen. 

Alle onderwijs- en ondersteuningspersoneel moeten 

verdere opleidingskansen worden aangeboden om de 

kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

EQUASS-criterium nr. 9: De sociale dienstverlener 

implementeert maatregelen voor 

personeelsontwikkeling op basis van een plan voor 

persoonlijke groei, voortdurend bijleren en continue 

ontwikkeling. 

6 Multidisciplinariteit. 

Medewerkers moeten multidisciplinair werken op een 

manier dat alle professionals van beroepsopleidingen 

worden betrokken. 

EQUASS-criterium nr. 41: De sociale dienstverlener 

levert diensten aan personen in een 

multidisciplinaire of multimediale omgeving. 

 

7 Partnerschaps-, samenwerkings- en 

netwerkstructuren. 

De aanbieder van beroepsopleidingen moet werken 

aan sterke partnerschappen waarbij alle 

belanghebbenden zijn betrokken en alle diensten 

EQUASS-criterium nr. 24: De sociale dienstverlener 

werkt samen met relevante belanghebbenden om te 

zorgen voor een continuüm van allesomvattende 

diensten en inclusie van personen. 
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worden vastgesteld, geformaliseerd en gecoördineerd. 

8 Geschikte verhoudingen / kleine klassen. 

De aanbieder van beroepsopleidingen moet een 

passende verhouding leerkrachten-studenten hebben, 

evenals de vereiste brede waaier van ondersteuning. 

EQUASS-criterium nr. 8: De sociale dienstverlener 

biedt zijn diensten aan in overeenstemming met de 

verplichte nationale wetgeving inzake gezondheid en 

veiligheid, zorgt voor passende 

arbeidsomstandigheden, adequate en 

overeengekomen personeelsniveaus en -

verhoudingen, en maatregelen voor het belonen van 

werknemers en vrijwilligers. 

9 Beoordeling. 

Alle studenten moeten deelnemen aan een beoordeling 

voordat zij met de beroepsopleiding beginnen. De 

beroepsonderwijsprogramma’s worden geselecteerd in 

overeenstemming met de vaardigheden en wensen van 

de studenten. 

EQUASS-criterium nr. 32: De sociale dienstverlener 

heeft een duidelijk beeld van Levenskwaliteit van 

Personen en voert activiteiten uit die gebaseerd zijn 

op de analyse van de behoeften van een persoon 

met het doel zijn/haar levenskwaliteit te verbeteren. 

EQUASS-criterium nr. 33: De sociale dienstverlener 

documenteert en beoordeelt de planning en levering 

van diensten door middel van een individueel plan 

op basis van de geïdentificeerde individuele 

behoeften, verwachtingen en veranderende 

omstandigheden van personen. 

10 Studentgerichte benaderingen. 

Een studentgerichte benadering past de methodes en 

het materiaal, het curriculum en de leerdoelen aan 

volgend individuele behoeften. De focus ligt op de 

capaciteiten van de student. 

EQUASS-criterium nr. 31: De sociale dienstverlener 

levert diensten die inspelen op individuele keuzes, 

behoeften en capaciteiten van personen in 

overeenstemming met de missie, visie en waarden 

van de organisatie. 

11 Individuele plannen. 

De aanbieder van beroepsopleidingen moet individuele 

onderwijs- en opleidingsplannen voor studenten 

ontwikkelen en implementeren  

EQUASS-criterium nr. 33: De sociale dienstverlener 

documenteert en beoordeelt de planning en levering 

van diensten door middel van een individueel plan 

op basis van de geïdentificeerde individuele 

behoeften, verwachtingen en veranderende 

omstandigheden van personen. 

12 Flexibiliteit. 

De aanbieder van beroepsopleidingen moet ervoor 

zorgen dat de structuur en duur van de 

beroepsopleidingen beantwoorden aan de behoeften 

EQUASS-criterium nr. 31: De sociale dienstverlener 

levert diensten die inspelen op individuele keuzes, 

behoeften en capaciteiten van personen in 

overeenstemming met de missie, visie en waarden 
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van de studenten. van de organisatie. 

13 Trajecten.  

De aanbieder van beroepsopleidingen moet opties 

aanbieden waaruit kan worden gekozen of 

overgeschakeld, of waarmee betere kwalificaties 

kunnen worden behaald. 

EQUASS-criterium nr. 15: De sociale dienstverlener 

respecteert dat een persoon vrijelijk zijn/haar 

persoonlijke doelen en ambities nastreeft  in 

overeenstemming met persoonlijke keuzes, 

behoeften en bekwaamheden. 

14 Certificaten. 

De aanbieder van beroepsopleidingen moet een 

register bijhouden van de vaardigheden en prestaties 

van de studenten, en van de ondersteuning die zij op de 

werkplek nodig hebben. 

EQUASS-criterium nr. 33: De sociale dienstverlener 

documenteert en beoordeelt de planning en levering 

van diensten door middel van een individueel plan 

op basis van de geïdentificeerde individuele 

behoeften, verwachtingen en veranderende 

omstandigheden van personen. 

15 Kwaliteitsborging. 

Belanghebbenden zetten zich in voor kwaliteitsborging 

en verbeteringsstrategieën. Programma’s worden 

geïmplementeerd en gecertificeerd om de kwaliteit van 

het beroepsonderwijs en de voorbereiding van de 

studenten op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

EQUASS-criterium nr. 48: De sociale dienstverlener 

definieert en implementeert een systeem van 

continue verbetering van resultaten en diensten, 

werkwijzen en leermethoden. 

EQUASS-criterium nr. 50: De sociale dienstverlener 

initieert verbeteringsinitiatieven door prestaties van 

bepaalde benaderingen te vergelijken en uit te 

wisselen, evenals resultaten van diensten, 

activiteiten en resultaten van een persoon. 

16 Strategie voor het verminderen van het aantal 

schoolverlaters. 

De school ontwikkelt en implementeert efficiënte 

educatieve maatregelen om uitval te voorkomen of 

verminderen, en vindt nieuwe onderwijsalternatieven 

voor ongeïnteresseerde studenten. 

 

17 Matching 

De onderwijsinstelling is in staat om vaardigheden met 

betrekking tot de arbeidsmarkt te matchen met de 

vaardigheden van de studenten. Leraren/trainers 

kunnen hun pedagogische methoden aanpassen aan de 

behoeften van de werkgever. Programma’s voor 

beroepsopleidingen worden periodiek herzien, zowel 

intern als extern, en aangepast aan de huidige en 

EQUASS-criterium nr. 49: De sociale dienstverlener 

hanteert mechanismen die zorgen voor meer inzicht 

in de toekomstige behoeften van personen, 

personeelsleden, financiers en belanghebbenden. 
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toekomstige vaardigheidsvereisten. 

18 Ondersteuning bij transitie 

Loopbaanbegeleiders/-functionarissen informeren de 

studenten over arbeidsmogelijkheden en bieden hier 

de nodige begeleiding voor. Ze faciliteren en 

ondersteunen het contact met werkgevers, bieden 

ondersteuning bij sollicitaties, bieden informatie en 

hulp aan werkgevers, en bieden extra ondersteuning 

aan jongeren etc. 

EQUASS-criterium nr. 31: De sociale dienstverlener 

levert diensten die inspelen op individuele keuzes, 

behoeften en capaciteiten van personen in 

overeenstemming met de missie, visie en waarden 

van de organisatie. 

EQUASS-criterium nr. 40: De sociale dienstverlener 

levert dienste aan personen op een gecoördineerde 

manier. 

 

19 19 Beschikbaarheid van personeel en middelen. 

Personeel, zoals jobcoaches, loopbaanbegeleiders en 

mentoren, evenals middelen moeten zijn permanent 

beschikbaar tijdens de overgang naar en tijdens het 

dienstverband. 

Formele jobcoachingprogramma’s, 

loopbaanbegeleiding en ondersteunende diensten, 

inclusief nazorg en voorbereiding van werkgevers, zijn 

permanent beschikbaar. 

EQUASS-criterium nr. 10: De sociale dienstverlener 

definieert en implementeert vereisten voor 

competenties in de geïdentificeerde rollen en 

functies van het personeel, en evalueert deze 

jaarlijks. 

EQUASS-criterium nr. 36: De sociale dienstverlener 

zorgt ervoor dat personen toegang hebben tot een 

continuüm van diensten die gaan van vroegtijdige 

interventie tot ondersteuning, follow-up en reageren 

op veranderende behoeften in de loop van de tijd. 

20 20 Follow-up. 

Bevoegde medewerkers bieden ondersteunende 

follow-upactiviteiten voor zolang als nodig. Hierbij 

komen zij tegemoet aan de behoeften van werkgevers 

en pas afgestudeerden om de tewerkstelling van de 

studenten in bedrijven te behouden. 

EQUASS-criterium nr. 36: De sociale dienstverlener 

zorgt ervoor dat personen toegang hebben tot een 

continuüm van diensten die gaan van vroegtijdige 

interventie tot ondersteuning, follow-up en reageren 

op veranderende behoeften in de loop van de tijd. 

 

 

“Een persoonsgerichte aanpak waarbij alle studenten een 

individueel leerplan hebben, kan bijdragen aan meer inclusie 

in beroepsopleidingen en -onderwijs.” 

 

Linda van Silfhout - Programmacoördinator 

ROC Rijn - Nederland 
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Samenvatting en conclusies 

Alle Europese landen streven naar meer inclusieve onderwijssystemen. Inclusieve onderwijssystemen 

worden gezien als een cruciale component binnen de bredere ambitie van meer sociaal inclusieve 

samenlevingen. Er is momenteel geen internationaal overeengekomen definitie van het concept 

“inclusief onderwijs”. 

Het European Agency for Special Needs and Inclusive stelt dat “de ultieme visie voor inclusieve 

onderwijssystemen bestaat uit ervoor zorgen dat alle studenten van elke leeftijd zinvolle, kwalitatief 

hoogwaardige onderwijskansen in hun lokale gemeenschap krijgen, net als hun vrienden en 

leeftijdsgenoten” (Europees Agentschap, 2017). Een dergelijke visie houdt veranderingen binnen de 

onderwijscultuur in met betrekking tot lesgeven en ondersteunen van studenten. Het vereist ook dat 

de “one size fits all”-opleidingen plaats moeten maken voor een meer persoonsgerichte en op maat 

gemaakt benadering van onderwijs, gericht op het invullen van individuele behoeften van de 

studenten. 

 

De tien partners van het TVLC-project deelden de overtuiging dat het nationale en Europese 

onderwijsbeleid gebaseerd moet zijn op de beginselen van inclusief onderwijs en gelijke kansen, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid voor alle studenten. Ze zijn van mening dat instellingen voor 

beroepsonderwijs opleidingsprogramma’s moeten verstrekken aan de studenten, op een individuele 

manier, ongeacht of  ze al dan niet een beperking hebben. Ze onderzochten welke mogelijkheden en 

beperkingen er in hun organisaties/land waren voor de implementatie van inclusief onderwijs voor 

alle studenten.  

 

De uitgangspunten voor de bevordering van de implementatie van inclusief beroepsonderwijs in de 5 

landen van de projectpartners zijn: 

1. Het bestaan van een coherent en consistent juridisch en financieel kader dat de 

samenwerking en uitwisseling van expertise en praktijken tussen de aanbieders van reguliere 

en gespecialiseerde beroepsopleidingen en andere relevante belanghebbenden die bijdragen 

aan een meer inclusief beroepsonderwijssysteem bevordert. 

2. Bewustwording, motivatie en vertrouwen scheppen bij ouders van studenten met een 

beperking, studenten zonder beperking, managers en leraren van beroepsopleidingen inzake 

de voordelen en implementatie van een inclusief beroepsonderwijssysteem. 
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3. Uitbreiding van kennis, vaardigheden en competenties van leraren in beroepsonderwijs met 

betrekking tot lesgeven aan, en coachen van, studenten met beperkingen bij aanbieders van 

beroepsopleidingen. 

4. Beschikbaar maken van financiële en personele middelen (gespecialiseerd personeel) om 

maatregelen vast te stellen die leraren en studenten met een beperking zullen ondersteunen 

tijdens hun leerproces. 

5. De aanbieder van beroepsopleidingen moet zich flexibeler opstellen bij het aanpassen van 

het beroepsonderwijsprogramma aan de behoeften van de student. 

6. Het ontwikkelen van aangepast leermateriaal voor studenten met een beperking. 

7. Verbetering van de toegankelijkheid van de leervoorzieningen (gebouwen, klaslokalen en 

locaties). 

 

Veel van de vereisten voor inclusieve beroepsopleidingen kunnen verband houden met de vereisten 

van een kwaliteitsborgingssysteem. Vooral het implementeren van de criteria van het EQUASS-

systeem, een sectorspecifiek kwaliteitsborgingssysteem dat volledig in overeenstemming is met 

EQAVET-systeem op het niveau van de dienstverlener, kan een nuttig houvast voor de aanbieder van 

beroepsopleidingen . 

 

 

 

Het TVLC-team 
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