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Inclusief onderwijs in Denemarken 

Definitie Het doel van inclusie is kinderen in een sociaal voordelige omgeving te introduceren 
en te houden, zodat kinderen met speciale behoeften geen exclusie moeten ervaren. Kinderen 
krijgen les in een gewoon klaslokaal en krijgen relevante hulp en ondersteuning van de 
leerkracht. Het doel van inclusie is het engagement van studenten als een meewerkend deel 
van de academische en sociale eenheid te vergemakkelijken. En om academische 
vooruitgang te verzekeren terwijl het welbevinden van de student goed blijft. 

Beleid De inclusieve initiatieven van de Deense regering, gebaseerd op de Salamanca 
Declaration en de UN Declaration over beperkingen en op onderzoeksrapporten uit 2010 met 
betrekking tot buitengewoon onderwijs. Het Ministerie van Financiën stelde deze rapporten op 
na onderzoek van de kwaliteit en de kosten van onderwijs en van activiteiten in 
schoolsystemen in het algemeen met speciale aandacht voor Folkeskolen. De University of 
Aarhus en SFI, het Danish National Center hebben de ontwikkeling van inclusie in elke 
gemeente in Denemarken verzorgd, voor Social Research. Alle gegevens worden verzameld 
en gestructureerd in een rapport dat op het einde van het jaar in elke gemeente verspreid 
wordt. Dit werk focust op inclusie en probeert segregatie in professioneel pedagogische 
werkomgevingen te elimineren. In overeenstemming met de Salamanca Declaration is het 
onderzoek gebaseerd op het idee dat elk kind het recht heeft deel uit te maken van zijn 
gemeenschap, ondanks beperkingen of negatieve sociale omstandigheden waarin het leeft. 

Implementatie Data uit een SFI rapport (2015) belichtten dat de inclusie sterker was wanneer: 

 instellingen met een systematische benadering van de praktische implementatie van 
inclusie werkten 

 er toegang was tot pedagogische geschoolde personen binnen de respectievelijke 
gemeenten 

 het personeel een academisch goedgekeurde achtergrond heeft 

 er duidelijke en doeltreffende ouder-leerkracht pedagogisch professionele relaties 
bestaan 

 gemeenten expliciet op inclusie focussen 

Binnen de Deense gemeentes: 

 98 % van de onderwijsconsulenten zegt dat inclusie een taak is voor de dagopvang 

 83 % beweert een implementatiestrategie te hebben 

 59 % beweert een kant-en-klaar inclusieconcept om mee te werken te hebben. 

Behoeften en uitdagingen Volgens de University of Aarhus en SFI, belicht het rapport uit 

2015 dat: 

 50 % van de sociale opvoeders zegt dat er kinderen zijn die onderwijskansen missen 
omdat ze zelden deelnemen aan sociale gemeenschappen met andere kinderen 

 29 % van de sociale opvoeders heeft de laatste 10 jaar geen onderwijslessen gekregen 
om hun competenties om met inclusie te werken te verbeteren 

 50 % van de werknemers in instellingen werd verdere coaching om inclusie te 
ontwikkelen aangeboden 

 86 % zegt dat ze ondersteuning van een interdisciplinair team zoals 'PPR' kregen 
(‘Police/Psychologist/Counselor’) 

 67 % zegt dat ze met de onderwijsadviseur van de gemeente samenwerken 


