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Inclusiviteit

Van 1 op de 27 (20 jaar geleden), naar 1 op de 6. 

Wat betekent dit voor onze opvatting over inclusiever onderwijs?



Is in de jeugdhulp niet het probleem aan de hand 
wat Van Os in de GGZ signaleert: iedereen richt 
zich op de ‘behandelbaren’ terwijl degene die 

echt zorg nodig hebben dit onvoldoende krijgen?
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Gevaar

Steeds weer definiëren 
we nieuwe groepen die 
een specifiek aanbod 
nodig hebben. 







http://thestarling.wpengine.com/product/starling/







“Lessen in weerbaarheid 
verplicht op scholen”

Groepsaanbod, specifieke 
hulp(middelen) enz.



‘….tegenwoordig overheerst de overtuiging dat iedereen het in het leven 
kan (en moet) maken, en dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn 
welslagen of falen. 
….. Een kind dat het slecht doet op school is een regelrechte ramp én een 
persoonlijk falen. Geen wonder dat elk (pseudo)medisch label in dank 
aanvaard wordt.’ 

(Verhaeghe, 2012, p. 188)

Maar stel dat je aan dit alles niet 
kunt voldoen?



Voor gemeenten en onderwijs.

Medicaliseren en normaliseren







Rationale van specialismen

Welbevinden prioriteren 
boven leren/onderwijs

Rol van weerstand





Individu als uitgangspunt

Welbevinden prioriteren 
boven leren

Specialisten binnen school 
rondom welbevinden

Psychologische/therapeutische 
rationales



Gevolgen

Gevaar van lagere resultaten (geen weerstand, diagnoses leiden 
tot lagere verwachtingen);

Gevaar van het vak van leraar dat erodeert (als steeds meer geldt 
als een afwijking = steeds minder van de leraar); 

Gevaar dat onderwijs wordt gezien als iets wat alleen leidt tot 
cognitieve elementen (rest is voor welzijns- zorgafdeling);

Gevaar van hoge verwijzingen (is specialisme rationale);

Gevaar op inclusief onderwijs vol speciale klassen. 



Maar bovenal

Steeds meer kinderen die denken dat het aan hen ligt dat ze 
afwijken van onze norm.



Gouden moment…

Als de hele tafel zich af zit te vragen: 
wat heeft dit kind nodig. Daar moet je 

bij zijn!



In een 
prestatiesamenleving 
en na Corona: 
uitdagende pedagogiek 
die helpt om uit jezelf 
te komen. 



En…

Hoe zetten we daar hulptroepen bij in?

Hoe gaan zij bijdragen aan relaties waarin hoge verwachtingen de 
norm zijn en aan goed onderwijs?

Hoe stoppen we met het ‘kind centraal’ mantra?



“De nadruk op mentale kwetsbaarheid van jongeren is 
contraproductief in mijn ogen. Een zorgzame 

samenleving zorgt voor hoop en optimisme, zet in op 
kansen bieden opdat jongeren zich positief kunnen 

ontwikkelen en kunnen floreren”

Frawley Ashley (2022)



Zo meteen verder 
nadenken en spreken?
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