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STRATEGIE 
• Informatie en communicatiecampagne 
• Verbinden van initiatieven en goede praktijken 
• Strategische procesvoering 

 

Realiteit nu 
•  13.000 thuiszitters  
•  Onbekend aantal kinderen, minimaal 3000 vrijgesteld van leerplicht 
•  80% van leerlingen+ in speciaal onderwijs  
•  66% van leerlingen met diagnose gedragsproblemen op speciale school 

Wetgeving 
+ Non-discriminatiewetgeving onderwijs sinds 2009 (WGBH/Cz) 
- Recht op inclusief onderwijs is niet wettelijk verankerd 
-  Verplichting tot collectieve maatregelen voor toegankelijkheid ontbreekt 

1 



Public	  educa+on	  is	  where	  you	  
build	  your	  future	  …	  

Socializa+on	  of	  all	  people	  happens	  
for	  the	  biggest	  part	  in	  public	  

educa+on	  	  
(Mariana	  Berbec,	  OSF)	  
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ONDERZOEKEN 
 
•   Juridische analyse van verplichting 
om inclusief onderwijs uit te voeren 
volgens internationaal recht 
•   Inclusief onderwijs in verklaringen, 
wetgeving en beleid  
•  Recht op inclusief onderwijs in de 

jurisprudentie 
•  Inventarisatie van onderzoek naar 

praktijken van inclusief onderwijs 
•  Inventarisatie van praktijken van 

inclusief onderwijs in de 
schoolpraktijk wereldwijd.  
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JURIDISCHE ANALYSE  

DOEL ONDERWIJS: Volledige ontwikkeling van menselijk potentieel en het gevoel 
van waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van 
mensenrechten, vrijheden en diversiteit; de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
talenten en creativiteit alsmede zijn of haar geestelijke en lichamelijke 
mogelijkheden… het in staat stellen van personen met een handicap om 
daadwerkelijk te participeren in een vrije maatschappij. (IVRPH art24) 
 
UITSLUITING van een kind van onderwijs is een schending van het internationaal 
recht. (IVRK art28 en IVSECR) 
 
VERBOD OP DISCRIMINATIE legt basis voor gelijkheid alle kinderen (IVRK art 2) 
 
STATEN VERPLICHT TOT AANBIEDEN van toegankelijk en inclusief onderwijs op 
alle niveaus aan ieder kind/volwassene (IVRK art23, IVRPH art24) 
• Toegankelijkheid structureel is verplicht, aanvullend individuele aanpassingen en 
ondersteuning voor optimale cognitieve en sociale ontwikkeling  
• Individueel leren 
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IMPLEMENTATIE: 
•  Wetgeving aannemen 
•  Middelen toewijzen 
•  Hindernissen verwijderen in fysiek, 

informatief en sociaal opzicht in 
gebouwen, curricula en materiaal 

•  Training profs inclusief onderwijs 

IVRPH Comite 
• Bekritiseerd staten voor bieden 
gesegregeerd speciaal onderwijs  
• Adviseert steun aan gesegregeerd 
onderwijs te staken  
 
Inclusief onderwijs is verder 
Onderwijs dat inspeelt op behoeftes van 
alle lerenden. Maatwerk. Gratis. Hulp in 
de klas, co-teaching. Mogelijkheden 
biedt om praktische en sociale 
vaardigheden te leren voor deelname in 
onderwijs en samenleving, zoals 
gebarentaal, braille. In inclusief 
onderwijs en communicatie geschoold 
personeel, UDL heeft.  
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JURISPRUDENTIE 

Overzicht en analyse van (inter) nationale jurisprudentie (ook bij Europese 
instanties) over het recht op inclusief onderwijs volgens IVRK en IVRPH 
 
• Ruim 200 zaken geïnventariseerd, 166 NL en 40 uit andere landen of Europees 
• Geen sprake van erkenning recht op inclusief onderwijs in jurisprudentie NL 
• Geen NL oordelen waar op basis van verdragen recht op inclusief onderwijs 
erkend wordt.  
 
Veel Procedurele toetsing in NL 
In buitenland wordt inhoudelijk getoetst, in NL vooral of verplichte procedures 
gevolgd zijn rondom toelating en verwijdering.   
 
Spanning met IVRPH 
•  Geschiktheidseis 
•  Geen noodzaak pro-actief handelen 
•  Geen collectieve maatregelen nodig 
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ONDERZOEK naar Inclusief Onderwijs 

SUCCESFACTOREN 
• Krachtige schoolleiding die inclusieve waarden uitdraagt en in praktijk brengt  
• Leerkrachten met inclusieve visie, vaardigheden en methoden 
• Wetgeving recht op inclusief onderwijs en implementatie  
• Actieve rol van en samenwerking van ouders en school 
• Diversiteit als uitgangspunt 

 

EFFECTEN INCLUSIEF ONDERWIJS 
1.  Inclusief onderwijs heeft geen negatief effect op schoolprestaties van 

kinderen zonder beperking (o.a. Ruijs 2015) 
2.  Kinderen met een beperking presteren beter in inclusief onderwijs  
3.  Kinderen met verstandelijke beperking betere taalontwikkeling en hogere 

schoolprestaties (o.a. De Graaf, 2014) 
4.  Hoe langer een leerling in speciaal onderwijs doorbrengt, hoe slechter 

prestaties qua spelling en uitslagen intelligentietests (Wocken 2005) 
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