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inleiDing

sinds het salamanca statement in 1994 en de un convention on the rights of per-
sons with disabilities in 2008, streven de eu-landen hetzelfde politieke doel na, waarbij 
kinderen en volwassenen met een handicap hetzelfde recht op (inclusief) onderwijs 
hebben als anderen. 

ook al worden er inspanningen gedaan om dat doel te bereiken, er is nog een lange 
weg af te leggen voor we een samenleving bereiken waarin gelijke rechten voor  
iedereen gegarandeerd zijn. er is nog heel wat onzekerheid en een gebrek aan 
kennis in veel scholen en opleidingscentra. daarom werd het comenius netwerk 
‘pathways to inclusion’ (p2i), ontwikkeld in 2009. 

hoewel de focus in p2i voornamelijk lag op het  algemene leerplichtonderwijs, willen 
we nu onze aandacht vestigen op het beroeps- en technisch onderwijs. in vier  
scholen in oostenrijk, belgië, noorwegen en slovenië ontwikkelen en implementeren 
we inclusieve schoolprogramma’s in het kader van beroeps- en technisch onderwijs 
en gespecialiseerde opleidingen op maat. 

om onze benaDering te eValueren, maken we gebruik Van    
Vier fases om Het onDerzoek te ontwikkelen, ontwerpen en  
plannen  

 

> ‘universeel ontwerp‘ (‘universal Design‘ – uD) en  
> ‘redelijke aanpassingen‘ (‘reasonable accommodation‘ – ra)

dat onderzoek helpt ons bij het ontwikkelen van een globale strategie voor het  
opzetten van een inclusieve leeromgeving in elke school. In september 2013 kwamen 
de scholen samen met de dienstverlenende organisaties om van start te gaan met 
de implementatie van de concrete onderwijsprogramma’s.

met de implementatie van die programma’s begon ook de ervaringsgerichte  
ontwikkelingsfase. het doel van die fase bestaat erin om enerzijds de onderwijs-
programma’s voor universeel ontwerp op een continue basis te evalueren, om zo, 
door middel van het project, hoogkwalitatieve programma’s op een lokaal niveau  
en een hoogkwalitatieve strategie op europees niveau te garanderen.  
anderzijds willen we nieuwe benaderingen (nieuwe hypotheses) en ideeën voor 
inclusief beroeps- en technisch onderwijs genereren. 
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...kinderen en volwassenen  
met een handicap hetzelfde 
recht op (inclusief) onderwijs 
hebben als anderen. 

Het 
inVestt-project

er werd onderzoek gedaan naar de 
belangrijkste theorieën, met name
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Het 
inVestt-project

inclusiVe Vocational eDucation anD 
specialiseD tailor-maDe training

het Investt-project: InclusIef beroeps-  
en technIsch onderwIjs en gespecIalIseerde 
opleIdIngen op maat 

easpd, (european association of service providers for persons with disabilities),  
en 13 europese partners werken aan Investt: een strategie op eu-niveau om een 
universeel ontwerp voor onderwijs en innovatieve acties in het reguliere beroeps-  
en technisch onderwijssysteem toe te passen.

Vier europese scHolen – uit oostenrijk, belgië, noorwegen en   
sloVenië – proberen samen met lokale DienstVerlenenDe orga-   
nisaties en onDerzoekers een nieuwe benaDering Van inclusieVe 
programma’s Voor beroeps- en tecHniscH onDerwijs uit  

 − in belgië gaat de aandacht uit naar studenten van 17-21 jaar die een beroeps-
opleiding volgen in het kader van het verplichte secundair onderwijs. het gaat 
over beroepsopleidingen, zoals bijvoorbeeld ‘centrale verwarming en sanitaire 
installaties‘ en ‘tuinbouw en groenvoorziening‘.

 − in oostenrijk ligt de focus op studenten van 18-28 jaar die beroepsonderwijs 
volgen in het domein van sociaal werk. 

 − in noorwegen ligt de focus op studenten van 16-19 jaar met specifieke  
onderwijsbehoeften in het hogere secundair beroeps- en technisch onderwijs. 

 − in sloVenië gaat de aandacht uit naar studenten van 16-18 jaar die een  
beroepsopleiding volgen in het kader van het verplichte secundair onderwijs.

De specifieke en operationele Doelen Van inVestt  

 > strategie: op europees niveau zal een strategie worden ontwikkeld om pro-
fessionelen die in het beroeps- en technisch onderwijs staan te ondersteunen  
in hun eigen, lokale context. de strategie wordt gebaseerd op bestaande be-
leidsdocumenten en onderzoeksresultaten van eu-projecten.  

 − een drie jaar durend project rond beroeps- en technisch onderwijs dat werd 
opgestart door het eu agency for development of special needs education. 

 − de nadruk ligt op de twee sleutelconcepten van 
• ‘universeel ontwerp’  (ud) en • ‘redelijke aanpassingen’ (ra)  
(un convention on the rights of persons with disabilities, 2006)

 > innoVatieVe onDerwijsprogramma’s: deze zullen worden geïmplemen-
teerd in één school in elk van de partnerlanden. dat zal helpen om een univer-
seel ontwerp te creëren in het concrete onderwijsveld en de studenten met een 
handicap te betrekken en op te volgen in het reguliere beroeps- en technisch 
onderwijs. 

 − dit wordt ononderbroken geëvalueerd op basis van een cyclisch proces van 
onderzoek en praktijk. 

 − doelpubliek: 16- tot 21-jarige studenten die een beroepsopleiding volgen of 
onderwijs met betrekking tot sociaal werk genieten.  

 > een betere samenwerking in europa: om de kwaliteit te verbeteren en de 
samenwerking tussen instituten of organisaties die onderwijsmogelijkheden 
aanbieden, ondernemingen en sociale partners te vergroten doorheen europa.
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...  een strategie op eu-niveau 
om een universeel ontwerp 
voor onderwijs en innovatieve 
acties in het reguliere beroeps- 
en technisch onderwijssysteem 
toe te passen.

vier europese scholen – uit belgië, 
oostenrijk, noorwegen en slovenië
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03.1
INCLUSIEF 
ONDERWIJS 

InclusIef 
onderwIjs 

Inclusief onderwijs is een cultureel en context specifiek concept. om het goed te 
begrijpen, kijken we best naar het tegengestelde– exclusie en segregatie – en de 
voorganger – integratie. gesegregeerd onderwijs verwijst naar isolatie (falvey & 
givner 2005) en is gebaseerd op de categorisatie van het kind (thomas et al. 2005). 
het dominante medische model dat handicaps bij kinderen identificeert, leidt tot de 
overtuiging dat speciale scholen het meest geschikt zijn omdat ze het best kunnen 
tegemoetkomen aan de behoeften van die kinderen (thomas et al. 2005). kinderen 
die naar aangepaste scholen gaan, zijn niet alleen fysiek gescheiden van andere 
kinderen van hun leeftijd die naar reguliere scholen gaan, maar ze worden ook 
achtergesteld als we naar de uitkomsten kijken omdat ze geen toegang hebben tot 
hetzelfde curriculum als hun leeftijdsgenoten. 
een belangrijk kenmerk van integratie is de ‘twee-groepen-theorie’, de fundamente-
le classificatie gebaseerd op de dichotomieën

 

In tegenstelling tot segregatie betekent integratie dat kinderen met een handicap 
worden opgenomen in het reguliere onderwijssysteem, waarbij vooral wordt  
gesteund op fysieke aanwezigheid en niet zozeer op de volledige inclusie in of  
deelname aan het onderwijsproces (globačnik 2012).

In de meeste landen zijn er twee systemen – een inclusief en een gesegregeerd – 
omdat men ervan overtuigd is dat een aantal kinderen, omwille van te complexe 
zorgvragen, niet binnen het ‘gewone’ onderwijssysteem passen (evans and lunt 2005). 
daarom is het belangrijk de vraag te stellen wat we exact bedoelen wanneer we het 
over inclusie hebben. er bestaat geen duidelijke definitie van inclusief onderwijs.  
er bestaan verschillende invullingen van het concept, afhankelijk van perspectief en 
onderwijscontext. de gemeenschappelijke deler in alle definities van inclusie is wel 
dat die definities gekoppeld zijn aan het principe van de mensenrechten (unesco 
2001; unesco 2003). die definities zijn dan ook breder en gaan over sociale inclusie.

een aspect van inclusief onderwijs betreft het creëren van voorwaarden die partici-
patie en toegang tot onderwijs voor alle kinderen mogelijk maakt. die definitie van 
de term ‘inclusie’ brengt ons bij een ander, belangrijk aspect van inclusie – ‘belon-
ging’ of ‘deelnemen’, wat door hall als volgt wordt verwoord:  ‘Volwaardig deelne-
men in een klas, met kinderen van dezelfde leeftijd, in een nabije school en dezelfde 
lessen volgen als de andere leerlingen, waarbij je aanwezigheid een rol speelt.  
bovendien heb je vrienden die ook buiten de schooluren tijd met je doorbrengen.‘ 
(hall 1996 in florian 2005).

daarom is de eerste opdracht die obstakels te (h)erkennen en uit te zoeken hoe ze 
overwonnen kunnen worden. volgens booth en ainscow‚‘kunnen zulke obstakels in 
alle facetten van het schoolleven worden gevonden, maar ook binnen de maatschap-
pij in regionaal en nationaal beleid. obstakels komen ook naar voren bij de interactie 
tussen studenten en bij wat en hoe ze worden onderwezen.’ (booth & ainscow 2002, 
5, eigen vertaling). oplossingen om die obstakels te overkomen, zijn niet alleen te 
vinden in financiële middelen. ze zijn ook zichtbaar – vergelijkbaar met de obstakels 
zelf – in alle aspecten van de schoolomgeving: bij studenten, ouders/voogden,  
gemeenschappen en leerkrachten. alle hierboven vermelde betrokkenen handelen 
reeds met een zekere kennis van hoe men participatie kan bevorderen. het probleem 
is echter dat die kennis zelden volledig wordt benut of gebruikt (booth & ainscow 2002).
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acHtergronD

kind 
met 

migrantenstatus 
of nIet, 
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het concept inclusie wordt 
meer en meer een gevestigde 
term, maar dat impliceert niet 
dat het in de praktijk ook  
gerealiseerd wordt. In de 
meeste landen zijn er twee 
systemen – een inclusief en 
een gesegregeerd.

9TheoreTische 
achTergrond
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het concept inclusie wordt meer 
en meer een gevestigde term,  
maar dat impliceert niet dat het in 
de praktijk ook gerealiseerd wordt. 

In de praktijk begint inclusie met 
het erkennen dat er verschillen  
zijn tussen kinderen en dat  
kinderen, als gevolg daarvan, met 
verschillende obstakels worden 
geconfronteerd in meer inclusieve 
schoolsystemen.  
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uniVerseel
ontwerp 

unIverseel 
ontwerp 

“universeel ontwerp verwijst naar het ontwer-
pen van producten, omgevingen, programma’s 
en diensten die bruikbaar zijn voor alle men-
sen, met de grootst mogelijke reikwijdte, 
zonder nood aan aanpassingen of speciale 
ontwikkelingen. universeel ontwerp sluit geen 
hulpmiddelen uit, wanneer die nodig zijn voor 
specifieke groepen mensen met handicaps.“  
(un convention on the rights of persons with 
disabilities, 2006, 4, eigen vertaling).

de theorie van inclusie ligt op één lijn met 
‘universeel ontwerp’. eén van de kenmerken 
die beide concepten delen, is de idee dat het 
mogelijk is een onderwijssysteem en peda-
gogische methodes te creëren die leiden tot 
meer positieve, reguliere leeromgevingen voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
en als gevolg daarvan voor alle studenten. 
‘Verhoogde deelname voor iedereen verbeteren 
houdt in dat er onderwijssystemen en -omge-
vingen worden ontwikkeld die tegemoetkomen 
aan diversiteit op een voor iedereen gelijke 
manier.’ (booth & ainscow 2011, 20).

de filosofie van inclusie veronderstelt het  
wegnemen van barrières die ontstaan door 
beperkingen in het curriculum, de aanpak van 
leerkrachten en hun beoordelingsmethodes. 
Inclusief onderwijs in de praktijk benadrukt 
actief leren en een gedifferentiëerde educatieve 
aanpak. het gaat erom de verschillende leer-
stijlen en –noden in elke groep te (h)erkennen.  
>
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03.2
UNIVERSEEL 
ONTWERP 

De Vier lanDen Die aan Het project 
Deelnemen, zijn erg VerscHillenD op 
Het gebieD Van inclusie en uniVerseel 
ontwerp in onDerwijs.   

de theorie moet vertaald worden naar de on-
derwijscontext, want enkel kan gedaan worden 
in relatie met het nationaal onderwijssysteem 
in het algemeen en het nationale beroeps- en 
technisch onderwijs in het bijzonder.

02 interactie    
moedig efficiënte communicatie en 
interactie tussen iedereen (studenten, 
leraren, docenten …) aan, voorzie  
verschillende communicatiemethodes

03 fysieke omgeVing       
 en proDucten   

zorg ervoor dat faciliteiten, activiteiten, 
materiaal en uitrusting toegankelijk 
zijn voor alle studenten en door  
iedereen gebruikt kunnen worden

04 stanDaarDDoelen   
zorg ervoor dat je hoge verwachtin-
gen hebt van alle leerlingen en  
ondersteun hen om die standaarden 
en doelen te realiseren

05 werkVormen   
voorzie verschillende en geïndividuali-
seerde methodes die toegankelijk zijn 
voor alle studenten

01 klasklimaat  
van groot belang voor zowel 
diversiteit als inclusie

    informatiebronnen   06  
     en tecHnologie  .....

voorzie materialen, notities 
en andere informatiebronnen 

die flexibel en toegankelijk zijn 
voor alle leerlingen

   feeDback   07 
zorg ervoor dat alle 

studenten op regelmatige 
basis formatieve, specifie-

ke feedback krijgen

 

  beoorDeling   08 
beoordeel regelmatig de 

vooruitgang van studenten. 
maak daarvoor gebruik van 

verschillende, toegankelijke 
methodes en pas het ontwerp 

van de lessen daaraan aan

>  daarom hebben onderwijsdeskundigen die 
ideeën vertaald en hebben ze verschillende 
criteria ontwikkeld om universeel ontwerp binnen 
de onderwijscontext te evalueren (burgstahler and 
chang 2009). 

ze hebben acht factoren geïdentificeerd die van 
belang zijn bij het plannen van activiteiten in de 
klas:

tHeoretiscHe 
acHtergronD

uniVerseel
ontwerp 
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aanpassingen
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REDELIJKE 
AANPASSINGEN
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die aanpassingen worden  
voorzien op basis van de  
behoeften van de student met 
als doel een volledige  
deelname, met gelijke kansen, 
aan het onderwijs te voorzien.

redelIjke 
aanpassIngen

“redelijke aanpassingen zijn noodzakelijke en specifieke aanpassingen die nodig 
zijn in bepaalde gevallen om participatie, gelijke rechten en vrijheden te garanderen 
voor  personen met een handicap en die niet voor disproportionele of overmatige last 
zorgen.“ (un convention on the rights of persons with disabilities, art. 2 par. 4, eigen 
vertaling) 

redelijke aanpassingen zijn maatwerk. dat houdt in dat sommige studenten recht 
hebben op specifieke aanpassingen omdat ze die nodig hebben voor inclusie, terwijl 
anderen die niet nodig hebben. aanpassingen zijn noodzakelijk om gelijke kansen te 
garanderen 

in onderwijs is er een variëteit aan aanpassingen mogelijk: ze kunnen materieel of 
immaterieel, pedagogisch of organisatorisch zijn. Die aanpassingen worden voorzien 
op basis van de behoeften van de student met als doel een volledige deelname, met 
gelijke kansen, aan het onderwijs te voorzien.

studenten met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen. die ver-
plichting is van toepassing op alle onderwijsniveaus, inclusief het volwassenonder-
wijs. de auteur is van mening dat de dialoog over redelijke aanpassingen belangrijk 
is, omdat scholen kunnen evolueren naar een universeel ontwerp: als scholen zich 
schikken naar de verplichting om redelijke aanpassingen te voorzien, kunnen ze 
ontdekken welke daarvan een voordeel inhouden voor iedereen en dus deel kunnen 
worden van een universele manier van lesgeven. het is met name in het toepassen 
van redelijke aanpassingen dat de blauwdruk van een universeel ontwerp duidelijk 
wordt. op die manier kan de verplichting om voor redelijke aanpassingen te zorgen 
een belangrijke stap zijn naar een universeel ontwerp. het is hierbij belangrijk te 
benadrukken dat het concept van universeel ontwerp niet voorbijgaat aan de nood-
zaak van individuele aanpassingen in bepaalde situaties

een reDelijke aanpassing moet VolDoen aan VolgenDe criteria   

 − gebaseerd op de individuele behoeften van de student. 
 − doeltreffendheid: aanpassingen die geen effect hebben moeten worden  

aangepast of herroepen. 
 − gelijk gebruik: aanpassingen moeten gelijke toegang voorzien tot zoveel  

mogelijk activiteiten. 
 − onafhankelijk gebruik moet mogelijk zijn: de aanpassing moet zorgen voor 

onafhankelijke klasactiviteiten of schoolverplaatsingen.
 − geen directe bedreiging voor de gezondheid of de veiligheid van de anderen.
 − een garantie voor waardigheid.

de discussie rond inclusie wordt zeer actueel in verband met redelijke aanpassingen 
en argumenten over disproportionaliteit. In landen waar er geen apart onderwijs is 
voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften, is dat concept helemaal anders 
ingevuld. daar waar er veel sprake is van segregatie, neemt het concept van redeli-
jke aanpassingen een prominente plaats in in de evolutie naar inclusie. 
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aanbeVelingen 
Van belgië

op basis van enkele opmerkelijke resultaten uit de afge-
nomen vragenlijsten bij de leerlingen, hebben we besloten 
dat de focus in de eerste fase moet liggen op het sensi-
biliseren van leerkrachten en ouders, en dat we moeten 
vertrekken van het betrokkenheidsprincipe bij de studen-
ten. gebaseerd op een studie (zie het artikel “effects of 
training in universal Design for learning on lesson plan 
Development“, spooner et al) hebben de belgische part-
ners besloten tot een introductie als eerste stap.  
we ontwikkelden een sessie van twee uur over udl  
(universal design for learning) voor de leerkrachten van 
de betrokken klassen. deze sessie werd gehouden in 
oktober 2013.

na de sensibilisatiefase (actie 1) en op basis van verdere 
voorstellen van de medewerkers wordt een meer uitge-
breide en gedetailleerde tijdslijn uitgewerkt.  
alle verdere acties zullen bijgevolg worden gebaseerd 
op een blauwdruk van de diversiteit in de klassen en een 
inventaris van concrete aanpassingen (zie figuur 1). 

deze worden op de volgende manier ontwikkeld:

aanbeVelingen   

uit de vragenlijsten komt de volgende conclusie naar 
voren: we willen het belang benadrukken van een sensi-
bilisatiefase. leerkrachten moeten zich bewust worden 
van de diversiteit in hun klaslokalen en de uitdagingen en 
kansen die dat met zich meebrengt. De meningen over 
inclusie zijn uiteenlopend en hebben vaak te maken met 
angst: angst voor verandering, angst voor het onbekende 
... tijdens de sensibilisatiefase hopen we om het concept 
te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de leerkracht 
om zo de voordelen aan te tonen. dit proces zal leiden tot 
een andere manier van denken over lesgeven..

naast die sensibilisatie hechten we veel belang aan de 
onderzoekende houding van de leerkrachten. deze  
moeten ‘evidence based‘ leren werken (dit is op basis van 
onderzoeksresultaten). dat varieert van spontaan leren 
(als een dagdagelijkse houding), tot praktijkonderzoek  
(als een professionele leerstrategie). daarom bevelen 
we een ontwerp van actieonderzoek aan. op die manier  
zullen we in staat zijn om de mogelijkheden en voordelen 
van udl (universal design for learning) te ontdekken op 
een gestructureerde en ervaringsgerichte manier.

AANBEVELINGEN 
VAN BELGIË

04.1
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In het volgende deel van deze 
paper geeft elk van de deelne-
mende landen aanbevelingen, 
gebaseerd op onderzoek en de 
concrete eerste versie van de 
schoolprogramma’s. 

04
aanbeVelingen  
Voor een
inclusief 
scHoolprogramma 

 blueprint  

 actie  

 focus 

 eValuatie      

 Design 

> blauwDruk DiVersiteit in De klas
> inVentaris Van specifieke onDerwijsnoDen

> inVentaris Van concrete aanpassingen
> bepaling Van prioriteiten

> uDl blueprint 
> lesontwerp

> les, gebaseerD op uDl-principes

> eValuatie Van Het recHtstreeks effect Voor leerlingen  
 met specifieke onDerwijsbeHoeften
> eValuatie Van Het ‘VoorDeel‘ Voor ieDereen

 (zie figuur 1)
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aanbeVelingen 
Van oostenrij

Het implementeren van een universeel ontwerp in oosten-
rijk zal plaatsvinden in twee stappen.  het eerste jaar zijn 
er vijf studenten met specifieke onderwijsbehoeften die 
een Inleidende cursus krijgen. dat betekent dat ze geïn-
tegreerd worden in een volledige opleiding voor ‘fachsozi-
albetreuung’, maar dat ze maar enkele vakken volgen en 
minder aan praktische trainingen deelnemen. 

de volgende stap, in het tweede jaar, zal bestaan uit de 
implementatie van de inclusieve opleiding ‘fach-sozialhel-
fer/in‘ en ‘Heimhelfer/in‘. deze start in september 2014 
met max. 16 studenten met (specifieke) onderwijsbehoef-
ten.

aanpassingen Van Het curriculum  

tijdens een eerste stap ontwikkelden we een curriculum 
voor de studenten van de Inleidende cursus, welke een 
onderdeel vormt van het volledige curriculum voor de 
inclusieve cursus (Ibb plus) die in september 2014 start.  
de studenten van de Inleidende cursus nemen deel aan 
een paar vakken van een normale opleiding met een focus 
op ‘behinderten‘begleitung voor werknemers. de onder-
werpen zijn algemene basisvaardigheden (duits), algeme-
ne basiskennis van de verpleegkunde, een uitdiepingstrai-
ning en een praktische opleiding van 200 uren.

voor elk van die onderwerpen werden leerdoelstellingen 
vastgelegd, zoals bijvoorbeeld: ‘Ik leer dingen op te schrij-
ven die ik heb meegemaakt’ of ‘Ik leer over problemen 
te praten’. vervolgens werden de doelstellingen die de stu-
denten moesten bereiken gedefiniëerd (‘Ik kan beschrijven 
wat een groep is’ of ‘Ik leer correct en op een hygiënische 
manier te werken.’).
 
ten slotte werden de competenties beschreven  die de 
studenten moeten behalen (‘Ik ben verantwoordelijk voor 
het correct wassen van mijn handen’ of ‘Ik begrijp het 
wanneer mensen iets willen of iets nodig hebben.’).

een lijst Van reDelijke aanpassingen  

 − wekelijkse uitdiepingen (deepening teaching) van  
de theorie door een leerkracht van de school. 

 − de leerhulpjes zijn ‘bIgtrack’  
(een speciale computermuis)  
en een speciaal computertoetsenbord. 

 − gemakkelijk leesbare werkbladeren. 
 − voortdurende mentoring tijdens de stageperiode.
 − de studenten krijgen regelmatig bezoekjes 

van de leerkracht die hen begeleidt terwijl ze  
hun stage uitvoeren. 

 − toezicht op de studenten door de leerkracht die  
de stage begeleidt. 

Herziening Van De eValuatiemetHoDes  

 − ‘pensenbuch’: 
na een zelfevaluatie over leren in het algemeen  
worden in dit ‘pensenbuch’ de doelstellingen en 
vaardigheden beschreven.  
In de plaats van tests en certificaten te voorzien,  
worden de verwezenlijkingen beschreven aan de 
hand van vier categorieën  
(‘ja’ / ‘nee’ / ‘met deze hulp’ / 
‘hier spraken we niet over op school’). 

 − doorlopende mondelinge evaluatie. 
 − periodieke elektronische evaluatie via 

‘Qibb’ (www.qibb.at), een elektronisch platform.
 − vragenlijsten van onze projectpartner  

(de universiteit van salzburg).

structurele/  
organisatoriscHe maatregelen  

 − Informatiesessie voor geïnteresseerden in de lente 
(studenten met specifieke onderwijsbehoeften,  
hun ouders of voogden, werkgevers, mentoren uit  
het veld). 

 − bijkomende waarde-eenheden voor het 
team-teaching. 

 − Inrichting van een extra ruimte voor de  
uitdiepingslessen (deepening teaching).

 − aanschaffen van verschillende hulpmiddelen bij  
het lesgeven (boeken, software enzovoort). 

 − het creëren van een tijdsschema voor de  
studenten van de Inleidende cursus in het  
gewone tijdsschema van de cursus. 

 − regelmatige bijeenkomsten van de leerkrachten  
van de teams.

 − wekelijkse meetings van het projectteam.

inclusieVe onDerwijsmetHoDes  

 − team-teaching
 − studenten die in kleine groepen werken
 − ‘klassenrat’: een methode om de situatie in de 

school te bespreken 
 − speciale leermomenten
 − aanbod van andere manieren om te leren
 − excursies 
 − communicatiedagen aan het begin van  

het wintersemester 
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inclusieVe onDerwijsmetHoDes  

 − het gebruik van een studeerworkshop, waar  
gewone leerlingen en leerlingen die betrokken  
zijn bij het project leren en studeren in een  
gemeenschappelijke leeromgeving.

 − gemeenschappelijk startpunt binnen het  
gewoon onderwijs. dat houdt in:  
 
 
 
 
 
 

 − strategieën voor het verbeteren van de participatie  
van de leerlingen in de schoolgemeenschap

 − het implementeren van basiscompetenties; 
 − gebruik maken van de 2 jaar op school,  

2 jaar stage;
 − gebruik maken van kernonderwerpen, een  

beroeps- en technische oriëntatie en relevantie; 
 − variëren van het aantal leerlingen in een groep.

aanpassingen Van Het curriculum  

alle leerlingen in de uitgebreide werkplaatsklassen heb-
ben een individueel handelingsplan (Ihp) voor alle vakken 
als ze hun hogere secundaire opleiding beginnen. 

het is zelfs een vereiste om in die klassen te kunnen 
beginnen. een kernkwestie in het project is het verbeteren 
van de mogelijkheden van deze leerlingen om te kwali-
ficeren voor een ‘training contract’. dat houdt onderwijs 
in voor een aantal schoolvakken, zowel kernvakken als 
andere vakken.

een lijst Van reDelijke aanpassingen  

 − een focus op de basiscompetenties in de  
verschillende vakken van het curriculum. 

 − het gebruik van het leerboek en het gebruik van 
european Qualification framework (eQf) en 
het norwegian Qualification framework (nQf). 

 − het gebruik van een leerovereenkomst.
 − georganiseerd werk gerelateerd aan een  

tijdsschema en samenwerking.
 − vooruitgang in vakken en leren.
 − verbeterde focus op Ihp’s.
 − aanwezigheid van een praktijkcoördinator.
 − plannen opstellen voor lesgeven en leren in 

kernvakken.
 − directe samenwerking tussen school en  

thuissituatie. 
 − het operationaliseren van curriculadoelstellingen 

voor individuele leerlingen. 
 − het opstellen van een systeem voor afwezigheid  

en gedrag, namelijk een registratiesysteem voor 
afwezigheid en gedrag.

 − het opstellen van een systeem en een routine  
rond kernconcepten zoals emotionele steun,  
steun bij het leren en het organiseren.

een Herziening Van eValuatiemetHoDes  

 − elke leerperiode evalueert de leerkracht de 
leerlingen door middel van een geschreven  
rapport. dat rapport geeft een indicatie van hoe en  
of de leerling de doelstellingen en competenties 
heeft bereikt die in het Ihp staan. 

 − gebruik van het leerboek.
 − het Ihp wordt aangevuld met een nieuw Ict  

log-systeem dat werd ontwikkeld door de school  
zelf (de lokale schoolautoriteiten).

structurele/  
organisatoriscHe maatregelen   

 − een ouderbijeenkomst aan het begin van het  
schooljaar. de ouders worden geïnformeerd over  
het Investt-project. 

 − een wekelijkse meeting van het projectteam op  
de gand school.

 − de leerlingen worden verdeeld over verschillende  
klassen, jaren en vakken, afhankelijk van welke  
vakken zij moeten volgen, en volgens hun Ihp.

 − zoveel mogelijk leerlingen kwalificeren voor de  
trainingovereenkomst in de loop van het tweede 
jaar (het eerste projectjaar). 

 − zoveel mogelijk leerlingen in het training  
candidature system of leercontractsysteem in het  
derde jaar (het tweede projectjaar). 

 − de praktijkcoördinator is verantwoordelijk voor het 
vergemakkelijken van het contact tussen de school/
leerlingen en de werkgever

AANBEVELINGEN 
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Vanuit Het streVen naar een uniVerseel  
ontwerp stellen we Het VolgenDe Voor      

 − leerstof presenteren zou op zo’n manier moeten 
gebeuren dat het verstaanbaar is voor studenten met 
specifieke onderwijsbehoeften en studenten in het 
algemeen.  

 − leerkrachten zouden verschillende methodes van 
lesgeven moeten hanteren, beschikbaar voor alle 
studenten (bijvoorbeeld: studenten de mogelijkheid 
geven om voor verschillende leermethodes te kiezen, 
leerlingen motiveren en aanmoedigen met lessen, 
online communicatie, groepsstudie enzovoort).  

 − groepswerk zou ook moeten worden geïntegreerd 
in de les. hierdoor wordt de nadruk gelegd op het 
onderhouden van verschillende vaardigheden en 
moeten studenten elkaar steunen. dat is voorname-
lijk belangrijk voor landen, zoals slovenië, die een 
onderwijssysteem hebben waarbij de normen voor 
het verminderen van het aantal studenten in de klas 
inadequaat zijn – aldus de leerkrachten. met grotere 

groepen leerlingen kunnen de lessen vlotter verlo-
pen als de studenten worden opgedeeld in kleinere 
groepen.  

 − leerkrachten zouden individuele prestaties, én 
groepswerk moeten evalueren.  

 − het is belangrijk dat leerkrachten communica-
tiemethodes gebruiken waarbij al het materiaal 
toegankelijk is voor alle studenten.  

 − leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de omge-
ving en het materiaal toegankelijk is voor alle stu-
denten (bijvoorbeeld activiteiten,  leermateriaal…).  

 − leerkrachten moeten ervoor zorgen dat informa-
tiebronnen en technologie interessant, aanpasbaar 
en toegankelijk zijn voor alle studenten (bijvoor-
beeld: leermateriaal, notities en andere informa-
tiebronnen). 

om leerlingen met specifieke  
onDerwijsbeHoeften te betrekken in  
Het reguliere onDerwijssysteem zijn  
bepaalDe reDelijke aanpassingen  
Vereist. in oVereenstemming met De  
sloVeense onDerwijscontext stellen  
we Het VolgenDe Voor 

 − aanpassingen in het curriculum; 
 − aanpassingen in de evaluatiemethodes. 
 − aanpassingen in het leerproces  
 − aanpassingen in de tijdsindeling van klassen; 
 − aanpassingen van schoolmateriaal;
 − voorzien van extra, gespecialiseerde begeleiding  

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

op basis Van onze HuiDige erVaring,        
kunnen we De VolgenDe aanbeVelingen      
Doen om een programma te creëren Dat  
oVereenkomt met De Doelstellingen Van   
Het inVestt-project    

 − voor van start kan worden gegaan met het ontwik-
kelen van een programma is het belangrijk om op 
de hoogte te zijn van de huidige situatie. met welke 
problemen krijgen studenten met specifieke onder-
wijsbehoeften te maken en hoe is hun relatie met 
andere betrokkenen? daarom is het aangeraden om 
te werken met een case study methode omdat die de 
situatie precies kan schetsen en inzicht kan geven in 
hoe de betrokkenen in contact staan met elkaar en 
hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. het is belangrijk 
om rekening te houden met een zo groot mogelijke 
kring van mensen die betrokken zijn bij studenten 
met specifieke onderwijsbehoeften: hun ouders, 
leerkrachten, klasgenoten, werkgevers en sociale 
dienstverleners. dat hebben we gedaan in het kader 
van dit project.  

 − bij het uitwerken van het programma moeten we niet 
starten met radicale veranderingen in het bestaande 
programma: kleine aanpassingen en veranderingen 
volstaan. vaak ontwikkelen leerkrachten onbe-
wust aangepaste lesmethodes door jarenlang in de 
praktijk te werken met leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. deze lesmethodes kunnen meer 
bewust en uitgebreid worden, zodat alle andere stu-
denten in de klas er de vruchten van kunnen plukken. 
bijvoorbeeld: het laatste deel van een schooluur, 

wanneer de leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften hun concentratie verliezen, kan er meer 
aandacht worden besteed aan meer dynamische 
activiteiten zoals groepswerk, praktische taken, 
enzovoort. dit kan ook voorzien worden voor de 
andere studenten.  

 − leerkrachten hebben een belangrijke rol bij het 
voorbereiden en ontwerpen van het lesprogramma. 
daarom is het van essentieel belang dat leer-
krachten de nodige aandacht krijgen in de vorm 
van opleidingen en trainingen om met bepaalde 
doelgroepen te werken. dat is vooral zo in ons 
nationale schoolsysteem, waarbij geen inhouden 
worden voorzien rond deze problematiek tijdens 
hun opleiding. vandaar de aanbeveling om ver-
schillende gespecialiseerde trainingen en work-
shops, gegeven door competente specialisten, in  
te plannen voor leerkrachten. 

 − alle betrokkenen zouden een opleiding moeten  
krijgen. klasgenoten, ouders en werkgevers  
zouden ook moeten worden geïnformeerd met het 
oog op inclusief onderwijs. daarom bevelen we  
aan een handleiding of handboek op te stellen voor 
de vermelde doelgroepen. dIt zou beschikbaar 
moeten zijn in een gemakkelijk leesbare versie. 
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