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Inclusief onderwijs in Portugal 

Definitie. In Portugal verwijst inclusief onderwijs naar het stimuleren van de deelname van alle 

kinderen. Niet enkel van de kinderen met beperkingen of ontwikkelingsvertraging, maar ook 

van alle groepen kwetsbare of gemarginaliseerde kinderen, voornamelijk omwille van hun 

culturele en sociale achtergronden. 

Beleid en implementatie. Decreet-Wet 3/2008 bepaalt 'gespecialiseerde ondersteuning die 

(...) biedt met als doel voorwaarden voor verbetering van het onderwijsproces te creëren naar 

speciale onderwijsbehoeften van studenten toe'. Dit kunnen studenten zijn met moeilijkheden 

op lange termijn op het vlak van communicatie, leren, mobiliteit, autonomie, interpersoonlijke 

relaties en sociale participatie. Deze soort gespecialiseerde ondersteuning is binnen scholen 

voor gewoon onderwijs beschikbaar. Maar DW 3/2008 bepaalt ook dat wanneer de school 

voor gewoon onderwijs niet de gepaste respons op de inclusie van kinderen en jongeren kan 

geven, omwille van het type of de graad van de beperking, de doorverwijzers en evaluatoren 

de inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs mogen voorstellen. De wet verklaart 

dat leerlingen met SEN: (a) onderwijs moeten kunnen krijgen in een school voor gewoon 

onderwijs (b) zich qua curriculum en schoolleven bij hun leeftijdsgenoten moeten kunnen 

aansluiten (c) eerder moeten kunnen deelnemen aan de gewone lessen in plaats van 

gescheiden te worden in aparte eenheden (d) aparte voorzieningen soms nodig kunnen zijn 

voor specifieke doeleinden (e) dat scholen hun benadering moeten herbekijken en aanpassen 

om meer inclusie mogelijk te maken. Via Decreet-Wet 3/2008 werd de doelgroep voor 

buitengewoon onderwijs beperkt tot kinderen met permanente behoeften (kinderen en 

jongeren met grote beperkingen in activiteit of deelname aan een of meer van de volgende 

gebieden: communicatie, leren, mobiliteit, autonomie, interpersoonlijke relaties en sociale 

participatie), waarbij de beschikbare gespecialiseerde middelen naar hen gaan. Gebaseerd op 

het idee dat sommige doelgroepen meer geavanceerde en gespecialiseerde menselijke 

middelen en logistiek nodig hebben, werden er vier verschillende schoolstructuren voor 

gewoon onderwijs opgericht.(1) referentiescholen voor tweetalig onderwijs voor dove studenten (2) referentiescholen 

voor blinde en slechtziende leerlingen (3) gestructureerde leereenheden voor leerlingen met autisme (4) gespecialiseerde 

ondersteuningseenheden voor leerlingen met meerdere beperkingen en aangeboren problemen. Deze eenheden zijn 

gelokaliseerd in gewone scholen en bieden aanpassingen van de onderwijsomgeving. 

Kinderen met SEN verblijven slechts deeltijds in deze eenheden om hun integratie in gewone 

klaslokalen en in het schoolleven te bevorderen. Early Child Intervention (ECI) in Portugal. 

In oktober 2009 richtte Decreet-Wet 281/2009 een ‘National System for Early Childhood 

Intervention’ op (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, SNIPI), voor kinderen 

tussen 0 en 6 jaar. ECI groepeert uitgebreide services voor ontwikkeling, voorzien door lokale 

teams met professionals uit de gezondheids-, onderwijs - en sociale sector. Er wordt niet enkel 

op het kind gefocust, maar ook op de omgeving en de familie. Het 'kader voor het 

interventiemodel' heeft drie grote kenmerken: verhoging van de dagelijkse leerkansen voor het 

kind, praktijken waar de familie centraal staat en transdisciplinair teamwerk. 
Behoeften en uitdagingen. Het Ministerie van Onderwijs gaf aan een internationaal team van 

experten de opdracht het huidige model extern te evalueren. De externe evaluatie zet de brede 

consensus over het idee dat inclusief onderwijs in alle grote lijnen van het publiek beleid 

aangenomen is, in de verf. Dit betekent een kwalitatieve sprong vooruit in vergelijking met het 

vorig wettelijk kader voor buitengewoon onderwijs. De besluiten werden opgenomen in een 

recent gepubliceerde ‘Recommendation’ van het ‘National Education Council on Special 

Education Public Policy’ (Conselho Nacional de Educação, 2014). 

 


