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Inclusie als veranderings-proces

Plan CompetentiesVisieBelang Middelen Verandering

Plan CompetentiesBelang Middelen Verwarring

Plan CompetentiesVisie Middelen Weerstand

CompetentiesVisieBelang Middelen Chaos

PlanVisieBelang Middelen Angst 

Plan CompetentiesVisieBelang Frustratie



Veranderings-proces
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Ondersteuning?

• Omgaan met weerstand

• Professionaliteit aanspreken

• School als lerende organisatie

• Info & Tools aanreiken

• Barrières elimineren

• Hulpbronnen activeren
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INCLUSIE IS EEN OEFENING IN WEERSTAND
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Oefening in weerstand

• Structuren en systemen 

• Institutionele discriminatie agv monoculturalisme

• Barrières in leren & participeren
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Oefening in weerstand

• Labels en stigmatisering leiden tot handelingsverlegenheid, 
vervreemding, angst, bezorgdheid

• Verantwoordelijkheid = Macht + controle

Machtsverhoudingen worden voortdurend in vraag gesteld.

beno.schraepen@ap.be



Hoe verandering
creëren?
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Kennis & informatie

Bewustwording

Zelforganisatie

Actie

Nieuwe kennis

Meer 
bewustwording
zelforganisatie

Actie

WAAROM?

HOE?

Verandering
& Expertise 

ontwikkeling



Professionaliteit aanspreken

• De leerkracht = professional

– Wat mogen we verwachten van een professional?

– Wat mogen we verwachten van een school als professionele 
omgeving?

Wanneer of waar wordt professionaliteit zichtbaar?
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Professionaliteit aanspreken

• De ondersteuner = een professional

– Wat mogen we verwachten van een professionele ondersteuner?

– Welke expertise kan hij/zij inzetten?

– Welke expertise ontbreekt?

Hoe wordt de professionaliteit van de ondersteuner zichtbaar?
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Info & Tools aanreiken

• Denken in barrières niet in labels?

• Welke hulpbronnen activeren?

• Universal design for learning?

• Redelijke aanpassingen?

• Gedifferentieerde leeromgeving?

• Gemedieerde leerervaring en cognitieve modificeerbaarheid?

• …
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Vb. Universal design
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Universal Design

Universeel Ontwerp
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Verschillende 
manieren van 

Informatie 
aanbieden

Verschillende 
manieren van 

Actie & Expressie

Verschillende 
manieren van 
Betrokkenheid

UD



Een differentiërende omgeving …

• Differentieert pro-actief

• Varieert in 

– Leerstijlen

– Mogelijkheden tot leren 

– Niveaus van leren

– Materiaal om te leren

– …
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Barrières elimineren

• Andere taal: 

– Denken in labels veroorzaakt handelingsverlegenheid

– Denken in barrières spreekt competenties aan

Op welke barrières in leren en participeren botst de leerling?
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Hulpbronnen activeren

• Creatief met redelijke aanpassingen

• Voorbij de middelendiscussie

– Wat zit (nog) niet in het DNA van ons onderwijs?

1. Samenwerken met leerlingen

2. Samenwerken met ouders

3. Samenwerken met buurt/externen
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Hulpbronnen activeren

– Welke (inclusieve) waarden worden gehanteerd?

– Welke kennis, competenties zijn aanwezig in de school? Bij de 
leerkrachten? Bij de leerlingen?

– Welke samenwerking bestaat er?

• Ts collega’s, ts leerlingen, ts leerlingen en leerkrachten, ts school en ouders, ts 
school en gemeenschap, …
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Samen leren (reflecteren)

• Valkuilen:

– Coachende houding vs coachen als leermethode

– Oplossingsgerichte vs zeggen wat niet werkt

– Vraagt reflectieve vaardigheden

– Blijven hangen in de analyse

– Vraagt kennis over reflectieve leermethoden
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Samen leren (reflecteren)

• Suggesties:

– Luister naar wat niet werkt, ingaan op wat wel werkt

– Vraag naar concrete situaties 

– Onderscheid feiten van interpretaties

– Interpretaties zeggen veel over de beleving 

– …
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Samen reflecteren
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Concrete

Analyse Actie 



Uitdagingen

– Hoe creëren we een klimaat van samen leren met hoge 
verwachtingen voor iedereen?

– Hoe organiseren we de klas, school, het leren vanuit het verschil?

– Op welke barrières botst die leerling in het leren en participeren?

– Hoe maak je het leren en hoe leerlingen leren  zichtbaar?

– Hoe creëren we een inclusieve schoolcultuur bij leerlingen en 
personeel?
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Uitdagingen 

• Hoe creëren we Universeel ontworpen leeromgevingen?

• Waar halen we kennis en creativiteit over redelijke 
aanpassingen en mogelijke hulpbronnen?

• Welke hulpbronnen moeten we activeren?

• Hoe ondersteuning integreren in de klas?

• Hoe ziet een inclusief assessment er uit?

• …
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Een inclusieve (leer)omgeving

• Toegankelijk
• Dialoog 
• Focus op Kunnen & Kwaliteiten
• Focus op Relatie
• Wederkerigheid
• Delen van leerervaringen
• Het verschillen is uitgangspunt en doel is
• Wat samen kan, samen doen 
• Wat ze zelf kunnen, ze zelf laten doen
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Een inclusieve (leer)omgeving …

Samen leren

… 

samen 

Leren/spelen/(be)leven/creëren …
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Drietrapsraket
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Aanwezig zijn

Mee-doen
Deel van 

Worden in relatie

Vanzelf-sprekend
Spreekt vanzelf

Uitnodigend- Verwelkomend

Vol- & Evenwaardig participeren

Van betekenis zijn

Inclusie Verdampt



Index voor Inclusie

... in een notedop

(korte voorstelling, basisprincipes)



Het ontwikkelen van een inclusieve taal

• Barrières om tot leren en participatie te komen

• Hulpbronnen activeren om leren & participatie te 
ondersteunen

• Ondersteunen van diversiteit



Inclusie betreft ...(1)

– Alle studenten & personeel = gelijkwaardig

– Participatie verhogen van Lln, uitsluiting van de cultuur, curricula & 
gemeenschap van een lokale school verminderen

– Herstructureren van cultuur, beleid, & praktijk van een school opdat 
ze beter aansluiten bij de diversiteit van de lln

2006, Beno Schraepen, 

Plantijn Hogeschool, 

Antwerpen



Inclusie betreft ...(2)

– Wegwerken van barrières in het leren en de participatie van alle lln
(niet alleen SEN)

– Leren uit de pogingen om deze barrières te overwinnen voor 
specifieke lln, en komen tot veranderingen die voor meerdere lln
breder kunnen worden aangewend



Inclusie betreft ...(3)

– De verschillen tussen lln eerder zien als middel om leren te 
ondersteunen dan als een mogelijk probleem

– Erkennen dat elke ll recht heeft op onderwijs in de buurt, regio

– De school verbeteren voor zowel personeel als lln



Inclusie betreft ... (4)

– De rol benadrukken die school heeft in het bouwen aan een 
mpij,ontwikkelen van waarden,...

– Bevorderen van wederzijds ondersteunende relaties tussen school en 
buurt, gemeenschappen

– Erkennen dat inclusie in het onderwijs 1 aspect is van inclusie in de 
mpij



Barrières om tot leren en participatie te komen

• Special educational needs (SEN)= label 

– leidt vaak tot lage verwachtingen

– Leidt de aandacht af van de moeilijkheden die ander lln ervaren

– Het fragmenteert de inspanningen die een school doet in het werken 
aan diversiteit



Middelen om leren & participatie te ondersteunen

– Er zijn altijd meer bronnen of hulpmiddelen die kunnen worden 
aangewend. Welke?

– Het gaat om het mobiliseren van alle mogelijke middelen binnen een 
school, buurt, regio

– Welke barrières, Wie ervaart ze, Hoe minimaliseren, Interne middelen, Externe middelen 
(Vragenlijstje p6)



Ondersteunen van diversiteit

– = niet enkel extra personeel voor specifieke lln, niet enkel bedoeld 
voor individuen

– Ook de mogelijkheden, draagkracht van een school ifv diversiteit 
verhogen, versterken

– een lk die een les voorbereidt die tegemoetkomt aan elke ll is ook een vb van 
ondersteuning 



Het kader: dimensies & secties (1)

A. Een inclusieve cultuur creëren

3 dimensies



Het kader: dimensies & secties (2)

• 3 Dimensies

– Zijn ! In schoolveranderingen,-ontwikkelingen

– Basis = schoolcultuur

– Elke dimensie kent 2 secties

2006, Beno Schraepen, 

Plantijn Hogeschool, 

Antwerpen



Het kader: dimensies & secties (3)

Overzicht (p8)
A. Creëren van inclusieve cultuur

– Sectie A1: bouwen aan een gemeenschap
– Sectie A2: vestigen van inclusieve waarden

B. Een inclusief beleid maken
– Sectie B1: een school ontwikkelen voor iedereen
– Sectie B2: ondersteuning organiseren voor diversiteit

C. Ontwikkelen van een inclusieve praktijk
– Sectie C1: ‘didactieken’ aanpassen
– Sectie C2: Alle middelen mobiliseren

2006, Beno Schraepen, 

Plantijn Hogeschool, 

Antwerpen



Fasering index & ondz

• 5 fasen: 

2006, Beno Schraepen, Plantijn 

Hogeschool, Antwerpen

Het proces 

herbekijken

Prioriteiten 

implementeren

Een ontwikkelings-

plan maken 

Starten met de index

Stand van zaken 

in de school



Naar een inclusieve school ?



Naar een inclusieve school …

1. Vertrekken vanuit een positieve mensvisie

2. Openstaan voor iedereen omdat uitsluiting een onrecht is

3. Samen aan de slag (leerlingen en team)

4. Zorg dragen voor leerlingen en voor leerkrachten

5. Aandacht voor de barrières

6. Valt of staat met een goede organisatie (school, klas, activiteiten, 
leren, ...)

7. Dit alles ook doorgeven via onderwijs ...



1. Vertrekken vanuit een positieve mensvisie

– (Blijven) Geloven in mogelijkheden van kinderen

– Dit ook over kunnen brengen

– Welbevinden en betrokkenheid voorop ... dan komt leren vanzelf

– Het zich goed voelen is belangrijk uitgangspunt!

– Effect van continue probleemgedrag?

– Wat als je als leerkracht er niet meer in gelooft ...?

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



2. Openstaan voor iedereen omdat uitsluiting een 
onrecht is

– Iedereen hoort erbij

– Iedereen is anders ... 

– ... dus ook andere aanpak?

– Leren van verschillen? 

– Dit ook meegeven via onderwijs 

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



3. Samen aan de slag (leerlingen en team)

– Werken aan teamwerk? Voldoende structureel overleg?

– Expertenmodel verlaten

• Leerkracht wordt leerbegeleider: begeleidt leerprocessen

– Werken aan verbondenheid (alle leerlingen en leerkrachten, binnen 
de klas en school)

– Verbondenheid creëert verantwoordelijkheid ... 

– ... Vertrouwen!

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



4. Zorg dragen voor leerlingen en voor leerkrachten

– 1 schoolregel:

“We care”

– 2 betekenissen

– Leren zorg dragen voor elkaar en voor zichzelf (lk en ll)

– Relatie burnout

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



5. Aandacht voor de barrières

– Niet op de leerling, geen labelling:
• ‘specifieke onderwijsbehoeften, adhd, autismen ...
• Impliceert verschillende methodieken ... 
• Kan leiden tot onmacht
• Vervreemding:  Ja maar hij ... Ja maar ik ...

– Wel:
• Wie ervaart barrières om tot leren en participeren te komen?
• Welke barrières zijn er in de school/klas die leren en participeren in de weg staan? 

Hoe dringen we dit terug? 
• Welke hulpbronnen om leren en participeren te bevorderen zijn beschikbaar? Hoe 

kunnen die hulpbronnen worden ingezet?

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



6. Valt of staat met een goede organisatie (school, klas, activiteiten, 
leren, ...)

– Hoe je het leren in de klas of de school organiseert wordt de 
dagelijkse opdracht voor het team. 
• Klasorganisatie, inspelen op leerstijlen ...

– Elke dag, elke nieuwe leerinhoud, elk spel, elke gehanteerde 
methodiek, kan voor leerlingen leiden tot nieuwe barrières?

– Hoe hier op anticiperen? 

Hoe tracht je hier aan te werken met de klas of school?



Strategieën die werken ...

– Inclusieve schoolcultuur
– Coöperatief leren, groepsleren
– Peer-tutoring
– Samen voor de klas
– Ouderbetrokkenheid
– Positieve kijk op probleemgedrag
– Klimaat in de klas
– Sociale vaardigheden centraal
– Cognitieve instructie (methodieken) 
– Zelfsturend leren
– Geheugen strategieën



Strategieën die werken ...

– Negatief zelfbeeld en denken van lln ombuigen

– Directe instructie: gestructureerd en gericht op succes

– Ervaringsgericht, voldoende ruimte voor oefening 

– Formatief assessment en feedback: informeren over hun vooruitgang

– Alle registers open voor communicatieve vaardigheden

– Gebruik van aangepaste technologie 



Draagkracht verhogen = positief proces



Dank u 

beno.schraepen@ap.be



Meer lezen
• Allan, J. (2007). Rethinking inclusive education: The philosophers of difference in practice. Dordrecht: Springer

• Booth, T., & Ainscow, M. (2007). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: CSIE. 

• Schraepen B. (2017) Enkele vraagtekens en uitroeptekens na 2 jaar M-decreet. Welwijs / Majong [Leuven] 28:2, p. 5-8

• Schraepen, B., Maelstaf H., Dehertogh B., Halsberghe M., Van de Mosselaer K. (2016) Vrije tijd van jongeren in residentiële 
voorzieningen: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? [research report] Agentschap CJSM afdeling Jeugd: Brussel.

• Schraepen, B., & Verreyken, S. (2015). Orthopedagogiek: Een praktijkgerichte basis. Antwerpen: Intersentia Educatief.

• Schraepen, B., Maelstaf H., Halsberghe, M. (2015). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de 
vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap. [research report] Agentschap CJSM afdeling Jeugd: Brussel

• Schraepen, B. (2013) Soci@le inclusie via e-inclusie. Zorgbreed. nr36, pp 23-30 Garant Antwerpen/Appeldoorn

• Schraepen, B. (2011). Constructing inclusive coaching. In  Lebeer, J., & Candeias, A. (2011). With a different glance: Dynamic 
assessment of functioning of children oriented at development & inclusive learning (p. Antwerpen: Garant. 

• Schraepen, B., Lebeer, J., Vanpeperstraete, L., Hancké, T Christiaens, M. (2011). Draagkracht van de school als uitdaging: 
(f)actoren en hefbomen 1/10/11, www.leerrijk.be, Plantyn

• Schraepen B. (2009) Méér integratie is geen inclusie! Welwijs / Majong [Leuven] 20:1, p. 16-21

• Schuurman, M., & Zwan, A. v. d. (2009). Inclusie zeggenschap support: Op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is.
Antwerpen [etc.]: Garant. 

beno.schraepen@ap.be

http://www.leerrijk.be

