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Missie en doelstellingen 
 
 
§ Missie: 
Een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van bestaan van mensen met een 
beperking en aan een inclusieve 
samenleving

§ Doel: 
Bundelen van kennis door het 
stimuleren, initiëren en realiseren van 
een duurzaam Disability Studies-
programma in Nederland 

§  Met betrokkenen: “Nothing about us 
without us.”

 



Samenvatting
 
 
 
 •  Laten we alsjeblieft oog houden voor het kind 

en die centraal stellen 

•  Laten we daarop de structuren aanpassen waar 
mogelijk

= onderwijslogistiek > om kind heen
= arbeidsorganisatie > lerende organisatie



De vos en de ooievaar
 
 
 
 



De vos en de ooievaar
 
 
 
 



§  Ruim 12% van de Nederlandse bevolking leeft 
met chronische beperkingen; ± 650 miljoen 
wereldwijd

§  Daaromheen leven hun families, vrienden, 
collega’s: een grote groep mensen in onze 
samenleving (> 20%) ervaart dagelijks de 
drempels die de samenleving voor mensen met 
beperkingen opwerpt of juist slecht. 

§  Het aantal jongeren en ouderen met 
beperkingen groeit. Leven met beperkingen 
wordt steeds ‘gewoner’ 

  Achtergrond: demografie



§  Betekent in de praktijk:

§  Slechtere 
gezondheidssituatie

§  lager opgeleid

§  lagere economische status
 & meer armoede 

§  minder participatie 

§  meer afhankelijkheid / 
minder eigen regie 

§  (Bron: WHO, World Report 
2011)



Nederland: nadruk op Participatie/inclusie
•  WMO
•  World Report on Disability
•  Participatie Wet
•  VN Verdrag inzake de rechten van personen met 

een beperking

•  inclusie en participatie = algemeen principe en 
zowel een verplichting van staten als een recht van 
personen  



•  “dat mensen met een beperking kunnen meedoen, 
ertoe doen en dat de samenleving verschillen 

positief duidt” 
(Kröber 2013)

•  “Dat het gewoon is dat we er zijn” 
•  Gastvrije samenleving

(Kal & Vesseur 2003)

•  Diversiteit is rijkdom

INCLUSIE?



Inclusie
 
 
 
 

•  ontwikkeling van betekenisvol samenleven van ieder 
individu, deelname aan alle sociale activiteiten en rollen 

•  de positie van mensen met beperkingen in de 
samenleving te verbeteren = individueel doel

•  “diversiteit in de samenleving meer recht doen” = 
maatschappelijk doel

•  Inclusie is een praktijk die zich richt op ‘erbij horen’ 
•  Inclusie is een waarde/visie (Bolsenbroek/Van Houten)

•  Om te komen tot inclusie: 
•  Beleid
•  Visie/waarde
•  praktijk
•  Organisatie 
(Index voor Inclusie)



Inclusie
 
 
 
 

•  Proces van innovatie, ‘lerend vernieuwen’
•  Hangt samen met burgerschap
•  Proces van beweging van instituties naar 

ondersteuning
•  Een zich ontwikkelende praktijk

•  Maatschappelijk belang
•  Schuman vrij naar Boerwinkel: “Als 

kinderen en jongeren niet tijdens hun 
schoolperiode goede voorbeelden van 
inclusief denken en handelen zien, hoe 
moeten zij zich dan ooit het inclusieve 
denken en handelen eigen maken, nodig 
voor een democratische, rechtvaardige en 
meer inclusieve maatschappij?” 



Inclusief onderwijs
 
 
 
 

Sleutelwoorden bij Inclusief onderwijs: 
•  samenwerking > coöperatief leren
•  gelijkwaardigheid
•  wederkerigheid
•  diversiteit
 
Succesfactoren voor Inclusief onderwijs:
•  visie ontwikkelen, breed gedragen (‘conceptdragers’)
•  helder toelatingsbeleid met aandacht voor mogelijkheden en 

grenzen
•  lerende organisatie zijn / worden
•  gelijkwaardig partnerschap met ouders (en onderling, met 

andere externe partners, met betreffende kind!)
•  goede begeleiding en ondersteuning (van kind en van 

professional)
•  Is zelf inclusief begrip > voor iedereen



Inclusief onderwijs: definitie onderwijsinspectie Engeland 
 
 
 
 

(Bron: Hans Schuman)



Universal Design for Learning

“Universal Design = ontwerpen van producten, diensten en 
plaatsen zodat ze gebruikt kunnen worden door zoveel mogelijk 
mensen. 
Ontwerpen gericht op diversiteit van mensen.”

“The goal of education should not be to try to standardize kids, 
but rather to optimize diversity” (David Rose)
www.udlnederland.nl



Universal Design 
 
 
 
 



Korte biografie
 
 
 
•  Geboren in klein dorp 1963, 
•  spierziekte SMA (diagnose 11 jaar)
•  Regulier basisonderwijs
•  Mythyl-mavo (test: “atheneum/gymnasium”)
•  Reguliere havo
•  Advies: “Neem praatberoep” 
•  Sociale academie (i.p.v. Kunstacademie)
•  WO-theologie 
•  Wajong > 100% arbeidsongeschikt, fase 4 

•  geen stimulans vanuit instanties 
•  wel stimulans van ‘naasten’ 
Ø  belang van groei, ontwikkeling, doen waar je hart ligt 

en geloven in jezelf (al is t nog zo wankel...) 
Ø  belang van zelf je weg gaan (met hulp en maatjes) > 

sociaal en qua fysieke mogelijkheden
Ø  Voorzieningen regelen, gevechten met instanties etc. 
 



Thema 1
 
 
 

Regulier versus speciaal

•  onderzoek onder ouders en kinderen laat “… de pijn en 
het verdriet zien van ouders en kinderen, veroorzaakt 
door een regulier systeem dat faalt voor alle kinderen een 
veilige en stimulerende onderwijsomgeving te bieden in de 
nabijheid van hun ouderlijk huis.” (Hans Schuman)

•  Regulier betekent soms:
•  tevens includeren van “normaliteit” van uitsluiting, 

pesten, sociaal isolement
•  Speciaal betekent soms:
•  Niet opgroeien in gezin, eigen omgeving, sociaal isolement
•  “verkeerd voorgesorteerd”



Thema 2
 
 
 
 

Nut en risico van labels

•  Helderheid (ouders!)
•  Toegang tot hulp/

voorzieningen

•  Levenslang
•  Diagnose wordt ‘ding’ 

waar van alles aan kleeft
•  Kan individualiseren, 

stigmatiseren
•  Minder helder dan het 

lijkt…
•  Grietje Keller: “Ik roep op 

om zelf betekenis te 
geven aan je 
eigenaardigheden”





Thema 3
 
 
 
 

Aandacht voor de sociale factoren > 
contextueel model

•  Disability Studies: Weg van individueel 
deficientie-model

•  Waar zitten belemmerende of juist 
bevorderende factoren? (in b.v. de school) 

•  Mensen die het verschil maken
•  Goede voorzieningen / ondersteuning
•  Lerend zijn



Thema 4
 
 
 
 

Gezien worden & mogen groeien

•  Mogen kinderen met 
beperkingen fouten 
maken, veranderen, 
groeien?

•  Zichzelf zijn?
•  Last & kostenpost <> 

iets toe voegen hebben 
(wederkerigheid)



Samenvatting
 
 
 
 •  Kind centraal, oog houden voor het kind, 

•  Daarop de structuren aanpassen waar mogelijk
= onderwijslogistiek
= arbeidsorganisatie

“Het beste wat kinderen kunnen leren, 
is met glans zichzelf te zijn” 

(website Laterna Magica) 





Voor wie meer wil weten / referenties
 
 
 
 

www.disabilitystudies.nl > onderwijs 
www.udlnederland.nl
www.coalitievoorinclusie.nl
www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/samen-naar-school

•  Booth & Ainscow (2009), Index voor inclusie. Werken aan leren 
en participeren op school.

•  Hans Schuman (2010), Inclusief onderwijs. Dilemma’s en 
uitdagingen.

•  Anouk Bolsenbroek & Douwe van Houten (2010), Werken aan 
een inclusieve samenleving. Goede praktijken.

•  Ben van der Hilst (2015), Blauwdruk voor de emergente school.



Voor wie verder wil denken
 
 
 
 

Bron: Hans Schuman, Inclusief onderwijs, p. 44:  


