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Waar komcn we vandaan?

ln de jaren '90 van de vorige eeuw

startte de Nederlandse overheid

met Weer Samen Naar SchooI

een onderwijsvernieuwing met

het doel de groei van het speciaal

onderwijs af te remmen en meer

kinderen en jongeren met een

beperking de kans te bieden

regutier onderwijs te votgen. ln

deze periode zijn de eerste lB'ers

aangestetd met het doel. dit proces

actief te ondersteunen. Het speciaaI

onderwijs bteef echter groeien. ln

2005 ontstonden de eerste ptannen

voor Passend 0nderwijs en in 2014

was dat een feit. De beleidsmakers

hebben Passend 0nderwijs
echter nooit gepresenteerd en

ge¡ ositioneerd ats een mogetijke

rou,e naar inctusief onderwijs. Met

de ratif icatie van het VN-verdrag

verpticht de Nedertandse overheid

zich echter om een inctusief

onderwijssysteem te ontwíkkelen

en te ímptementeren. Wat vraagt

de ontwikkeling van een inctusíeve

school van de betrokken lB'er?

Een inelusieve sehooI

Een van de eerste vragen die

opkomt bij het ontwikketen van een

inctusieve schooI is:waar hebben

we het dan over? Van inctusief

onderwijs is geen eenduidige en

algemeen aanvaarde definitie

beschikbaar. Mensen, dus ook

onderwijsmensen, verschitlen nu

eenmaaI van elkaar en hebben

dus ook verschittende visies en

opvattingen over wat nu precies

maakt dat je een schoo[ 'inctusief '

kunt noemen.

Een werkdefinitie zou ats volgt

kunnen [uiden: Een inctusieve

school is een ontmoetings- en

oefenptaats waar atte kinderen

toegelaten worden en leren greep

te krijgen op zichzetf en op de

weretd waarin ze opgroeien. Een

ptek waar zij leren samenteven

met andere kinderen die eigentijk

heel veel op hen lijken, maar die

soms ook heet anders zijn en dat

dit soms best tastig is. Dit vraagt

van atte leertingen, maar ook van

a[[e l.eraren en ouders, dat zij zich

inspannen om inctusiever te [[eren]

denken en handelen. 0m diversiteit

niet ats een probteem te zien, maar

ats een gegeven en een verrijking.
Hiermee levert de inctusieve school

een wezenlijke voorbereiding op

een samenteving waarin diversiteit,

het verschitlen van elkaar op taI

van kenmerken, de norm is en

waarbij niemand om dat anders-

zijn wordt uitgestoten, gepest of

gediscrimineerd. Diversiteit bl.ijft

hiermee niet beperkt tot leertingen

met een beperking, maar bestrijkt
het brede spectrum waarop mensen

van etkaar kunnen verschitten en

waarbij de verschítten aanteiding

kunnen geven tot confticten, ruzies,

uitstuiting en discriminatie.

De lB'er ats persoon en

professional

lB'ers in een inctusieve

schooI zijn in staat ptanmatig,
gestructureerd en onderbouwd,
samen met de directeur/
tocatieteider en met hun cottega's,

Nedertandheeftop 14juLi2016hetVN-verdragoverderechtenvanpersonenmeteenbeperking
geratíficeerd. Het CoLtege voor de Rechten van de Mens zíet toe op imptementatie en uitvoering van

het verdrag in Nedertand. Een van de verptíchtíngen díe híeruit voortvtoeít, is de ontwikkel.ing van een

inctusíef onderwrJssysteem op atte niveaus. Díe stett atte betrokkenen, maar misschien vooraI lB'ers
voor nieuwe uítdagingen. lmmers, zodra een schootverandert naar inctusief , zat de rotvan de lB'er
veranderen richting 'inctusive manager'. Daar gaat dít artiketover. De TIB-redactíe daagt lB'ers uit

hierop te rea geren, reda ctiefdtijdsch riftib. n t.
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te werken aan de duurzame
ontwikketing van een inctusieve
schootcuttuur. Dit is een

ingewikkel"d proces, doordat zij bij

de ontwikketing hiervan te maken

kunnen krijgen met tegenstrijdige
opvattingen en betangen van

coItega's, [eertingen, ouders
en de omgeving. Dit vraagt
nogaI wat van de persoontijke

en professionele overtuigingen
en kwatiteiten van een lB'er.
De ontwikketing van een meer
inctusieve onderwijspraktijk, en

daarmee hei anticiperen op een

meer inclusieve samenleving,
is bij uitstek een op waarden
georiënteerd proces. lB'ers in
een inclusieve schooI weten
daarom voor welke waarden zij

staan en zijn in staat deze naar

hun dageLijks werk te vertaten en

daarover met anderen in gesprek
te gaan.

Het leiderschap van de lB'er
De lB'er heeft binnen de schoot

een leidende rot wat betreft de

ondersteuning en begeteiding van

coltega's die werken met leertingen

die niet votdoende hebben aan

de basisondersteuning. Haar

[eidinggeven is participatief van aard

en manifesteert zich via consuttatie,

diatoog en samenwerking.

Binnen een inctusieve school
communiceert de lB'er helder,
eenduidig en vol overtuiging dat

zij voorstander is van inctusief

onderwijs. Dit doet zij zowel intern

ats naar buiten toe. ln de school

staat zij voor een teamgerichte

ontwikkeling, vanuit het besef

dat etke verandering schoo[-

en teamspecifiek, comptex en

ingrijpend is.

Zijzief. erop toe, samen met atte

betrokkenen, dat bij alte activiteiten

die de school organiseert,

rekening gehouden wordt met de

specif ieke ondersteunings- en

begeLeidingsbehoeften van atle

leertingen. Zij hanteert hierbij de

principes van Universal design for
lea rn ing [www.udtcenter.org/).

De lB'er en haar cottega's

De IB'er [aat zien dat zij zich

realiseert dat diversiteit niet

een verschijnsel is dat zich tot
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de leertingenpoputatie beperkt,

maar ook een kenmerk is van het

schootteam zelf. En dat dit vraagt

om individueeI maatwerk wat

betreft de benodigde ondersteuning

en begeteiding van haar cottega's.

Zijspant zich in om, in diatoog met

cotlega's, de professionalsering

zodanig vorm te geven dat deze de

cottega's hetpen om steeds beter

de barrières op te ruimen die de

heeft en wat dit in de dageLljkse

praktijk betekent, ook voor hen.

Zij stimuteert in het bijzonder de

betrokkenheid van ouders van

leer[ingen bij wie zich comptexe

uitdagingen voordoen bij het [eren

en het meedoen, en waardeert

de bezorgdheid van deze ouders

om de ontwikketing van hun

kind ats positief. Zij informeert
deze ouders attijd wanneer er

De lB'er en de leerlingen

ln haar contacten met leertingen

[aat de lB'er zien dat zij de

verschitten tussen [eertingen ziet,

maar ook waardeert. Dat zij de

inbreng van leertingen actief zoekt

en stimuteert en dat zij col.tega's

ondersteunt om hetzetfde te doen,

ook en vooral wanneer meer
complexe vraagstukken aan de orde

zijn. Zij onderkent dat leertingen het

recht hebben mee te praten over

atte onderwerpen die hen aangaan

en stimuleert dit. Bijvoorbeetd door

hun aanwezigheid bij besprekingen.

Bij Leertingen die moeite hebben

verbaaI te communiceren hanteert

zij een aangepaste vorm van

communicatie met, indien nodig,

aan gepaste h utpmiddete n. Zij ziet

erop toe dat de ondersteuning van

leerlingen ook gericht is op hun

sociaat-emotionete ontwikketin g

en zij modetteert een positieve en

oplossin gsgerichte benadering

wanneer zich problemen

voordoen. Voor elke leerting met

specif ieke ondersteuningsvragen

zielzij erop toe dat er een

ontwi kketi n gsperspectief is

beschreven en vastgetegd in te

behalen cognitieve, praktische

en sociaat-emotionete doeten. Zij

monitort ook of hun ontwikkeling,

wetzijn en prestaties nauwgezet

worden gevolgd, geana lyseerd

en gewaardeerd.Zij beijvert zich

om redel.ijke en noodzaketijke

aanpassingen in de school te

reatiseren die nodig zijn om

een diverse groep leerlingen

optimaaI mee te laten doen. Zij

waarborgt, samen met coltega's,

de waardigheid, gezondheid en

veil.igheid van atte [eerlingen, maar

heel specif iek die van leertingen met

comptexe ondersteuningsvra gen.

Diversiteit blijft niet beperkt tot leerlingen
met een beperking, maar bestrijkt het
brede spectrum waarop mensen van elkaar
kunnen verschillen.

,r-
ontwikketing, het leren en het

meedoen van sommige leertingen

beperken. lndien nodig ziet zij erop

toe dat medewerkers geschootd

zijn in het kunnen toepassen van

specialistische hutpmiddeten,

procedu res en protoco[[en.

lnformatie die cotlega's nodig

hebben om goed met een leerting

te kunnen werken, deett zij tijdig

op een heldere en toeganketijke

wijze. De lB'er ziet erop toe dat er

binnen de schooI respectvoI wordt

gesproken over kinderen en hun

ouders en spreekt collega's aan op

stereotypering van leertingen en

ouders.

De lB'er en de ouders
De lB'er in een inctusieve school

communiceert naar atte ouders
dat de schooI een inctusieve visie

over hun kind gesproken wordt,

stimuteert ouders hierbij aanwezig

te zijn, bijvoorbeetd tijdens een

muLtidisciptinair overteg en

informeert hen overalte uitkomsten

die voor hen en hun kind relevant

zijn. Zij stimuteert cottega's

om proactief de samenwerking

met deze ouders te zoeken en

draagt er zorg voor dat de school

laagdrempetig is voor ouders die

contact zoeken. ln haar contacten

met ouders taat zij zien dat zij

gei'nteresseerd is in de specifieke

context waarin de ouders en hun

kinderen leven en dat zij diversiteit

positief waardeert. lnformatie die

zij van ouders ontvangt, behandett

zijvertrouweLijk en met respect

voor de ouders en de [eerting, ook

in haar informete contacten met

cottega's.

8



t'

De lB'er en samenwerking met
externen
De lB'er is zich ervan bewust

dat samenwerking met externe
partners een betangrijk deeL

van haar takenpakket is. Zij

weet wetke competenties nodig

zijn voor interprofessioneeI en

interdisciptinair samenwerken, en

is in staat deze actief en effectief

in te zetten voor de ondersteuning

van leertingen met soms comptexe

ondersteuningsvragen. De lB'er is

toegankeLijk en werkt transparant
en ziet de expertise van anderen

Iinclusief die van de oudersì als een

toegevoegde waarde. I

Hans Schuman is

h o g esc h oo I h o ofd d o ce nt
aan het Seminarium voor

0 rt h o p e d ag o g i e k/H o g esc h o o I
U t recht en belei d sm ed ewe rke r
kennisontwìkkeling en prakt$kgericht

onderzoek bij Heliomare Kind/Jeugd in

Wiik aan Zee.

SAIUIENV¡TTÎII[G
Ratificatie van het VN-verdrag

door Nederland betekent
: feitetíjk de verptichting een
i inclusief onderwijssysteem

te ontwikkelen en te

imptementeren. ln het

basisonderwijs tijkt hiervoor
een belangrijke rol. weggetegd

voor de lB'er. Dit vraagt van
' haar een actieve oriëntatie op

en uitwerking van wat verstaan

wordt onder inclusief onderwijs
en de vertating daarvan naar de

eigen schoot.
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n 4. Hanteer in en buiten de school een taal die het inctusieve denken en handeten

î ondersteunt. Taa[ cretiert mede de schootcuttuur'
.

a

n 
5. Sta open voor ouders die hun bezorgdheid uitspreken over het leren en de

î ontwikketing van hun kind. waardeer hen om hun betrokkenheid.

.

I

e 
6. Laat in de praktijk zien dat leerlingen echt centraal staan, serieus genomen

T- worden, mee mogen praten en zelf invtoed uit kunnen oefenen.

1. communiceer hetder en eenduidig via a[[e beschikbare communicatiekanaten

dat de school inctusief is en wat dit in de praktijk betekent'

2.Verlangvana[[emedewerkersdatzijactiefdeinclusievewaardenvan

de school uitdragen in hun contacten met [eertingen' ouders en andere

betrokkenen

3 Maakduidel.ijkdatdiversiteiteenverrijkingis,nietalleenwaarhetgaatom

leerlingen, maar ook ats het gaat om ouders en medewerkers'

7 Laat in de praktijk zien dat de medewerkers er echt toe doen en recht

hebben op weLzijn, respect, persoonl'ijke veitigheid' werkptezier en

professioneLe ontwikketin9.
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