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Programma 

 De weg naar Inclusie 

 Excluses, wat uitsluiting met mensen doet!

 Praktijkvoorbeeld ‘De weg naar Inclusie in de Meierij’ 

 Praktijkvoorbeeld Koningskwartier Zevenhuizen 

 Praktijkvoorbeeld Amersfoort

 Stellingen 
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Waar komt de gezamenlijke doelstelling van 
schoolbesturen vandaan om te werken aan 

inclusiever onderwijs?

8-4-2022 4

Coalitieakkoord 15 december jl.: “We gaan verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar inclusief 
onderwijs waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan”. 



Waar komt de gezamenlijke doelstelling 
vandaan om te werken aan ?siever onderwijs?

8-4-2022

• Inhoudelijke overtuiging dat het is goed voor 
kinderen

• Inclusiever onderwijs de basis is voor een 
inclusievere maatschappij 

• Wetenschappelijk onderzoek   

• Voorbeelden uit andere landen 

• Politieke, onderwijskundige en 
maatschappelijke overtuiging groeit 



Waar komt de gezamenlijke doelstelling vandaan om te 
werken aan inclusiever onderwijs?
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• Internationale verdragen (Salamanca, VN-verdrag Handicap en Kinderrechten 
verdrag)  

• Maatschappelijke, onderwijskundige en politieke druk (o.a. college rechten 
van de Mens) 

• Van Passend naar Inclusiever Onderwijs (verbeteraanpak) in 2035 

• Hervormingsagenda Jeugd

• Route 4 vanuit Landelijk impulsoverleg:
• Zo veel mogelijk integratie van regulier en speciaal onderwijs onder één 

dak, zodat zoveel mogelijk leerlingen in de buurt samen naar school 
kunnen, waar mogelijk samen in de les. 

• Er is een deels gescheiden aanbod, deels gedeeld aanbod van onderwijs. 
Er blijft nog wel speciaal onderwijs (max 1,5%) bestaan voor leerlingen 
die echt intensievere ondersteuning nodig hebben.

• Er komt een routekaart (najaar 2022) 



Exclusie is 
discriminatie?

8-4-2022 7



Effecten 
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Drie dimensies van inclusief onderwijs

• Dekkend netwerk van 
voorzieningen

Uit: Nilsen, S. (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils 
with special educational needs in general education. International Journal of Inclusive Education, 1-17. 

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

• Tegemoet komen aan 
diversiteit in talenten, 
interesses en 
ondersteuningsbehoeften. 
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Inclusieve school 
KC 
Koningskwartier 
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Inclusieve school 

Ambitie geen verwijzingen. 

De jeugdhulpverlener op KC 
Koningskwartier is onderdeel van 
het team en wordt hierdoor snel 
ingezet. 

Resultaten

Minder afname individuele 
jeugdhulp 

Laagdrempelig 

Teamlid 



Ervaringen 
Amersfoort? 
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Inzet 
Jeugdhulpverlener in 
het VO is helpend? 



Dialoog 
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Stelling 1

Medicalisering belemmert de weg naar inclusie!

Stelling 2 

Jeugdhulpverlener als teamlid is een verrijking of voorportaal van groeiend SO?

Stelling 3 

Het Samenwerkingsverband heeft de juiste ambitie om tot inclusie te komen! 



Samenwerking 
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Stelling van de groep:


