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Inclusief onderwijs in Nederland 

Definitie. Inclusief onderwijs in Nederland wordt 'Aangepast Onderwijs' genoemd. Dit is de 

naam voor de manier waarop onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

georganiseerd wordt. Dankzij 'Aangepast Onderwijs' kunnen meer kinderen, met extra 

ondersteuning, in het gewoon onderwijs blijven. 

Beleid. De wet voerde 'Aangepast Onderwijs' in op 1 augustus 2014. Het doel van 'Aangepast 

Onderwijs' is het hoofd bieden aan de problemen van het oude systeem en het aantal 

schoolspijbelaars verminderen. Het doel van de nieuwe wet is dat alle kinderen, ook kinderen 

die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een plaats krijgen in het 'Aangepast 

Onderwijs'.  

De essentie van onderwijs blijft dezelfde: elk kind uitdagen om het beste uit zichzelf naar boven 

te halen. Het uitgangspunt voor 'Aangepast Onderwijs' is dat alle kinderen naar een school 

voor gewoon onderwijs gaan. Indien dit niet goed loopt, gaat het kind naar een school voor 

buitengewoon onderwijs.  Het schoolsysteem in Nederland bestaat uit: 

 gewone scholen 

 speciaal basisonderwijs (SBO) om intensievere ondersteuning te bieden dan in scholen voor gewoon 

onderwijs. De groepen zijn kleiner en de leerkrachten weten meer over leerstoornissen en 

gedragsproblemen. 

 Speciale Behoeften Onderwijs voor kinderen met een (ernstige) fysieke, sensoriële of mentale beperking, 

of leerlingen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen. 

De nieuwe wet is het meest radicaal voor de scholen voor gewoon onderwijs nu zij zorgplicht 

hebben. Dat wil zeggen dat ze voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een 

plaats moeten voorzien. Om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een geschikte plaats 

is, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze 

samenwerkingsverbanden werken gewoon en speciaal onderwijs samen. 

Lerarenopleiding. In Nederland is de lerarenopleiding op bachelorniveau. De lerarenopleiding 

duurt 4 jaar. Het Ministerie van Onderwijs vindt dat het niveau van de leerkrachten beter kan. 

Daarvoor moeten de kwaliteit van de lessen van de lerarenopleiding en de opleiding zelf 

worden verbeterd. Er wordt beoogd dat elke student vanaf 2016 aan de wettelijke 

expertisevereisten voldoet. Dit wil zeggen dat nieuwe leerkrachten op een gepaste wijze met 

verschillen tussen leerlingen kunnen omgaan. 

Aan de Hanzehogeschool in Groningen, focust de opleiding op kennis, onderwijsmethodologie 

en vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de rol van leerkracht op te nemen. De student 

werkt met zijn eigen fundamentele kennis. Aspecten zoals verschillen tussen leerlingen, 

klasmanagement (combinatiegroepen), samenwerking promoten, actieve instructie 

organiseren en kwesties rond allerlei speciale behoeften worden onderwezen.  

Behoeften en uitdagingen. Gepast onderwijs start in het klaslokaal. Leerkrachten weten best 

wat kinderen nodig hebben en welke ondersteuning het beste voor hen is. De uitdaging voor 

leerkrachten bestaat erin de verschillen op te merken en te achterhalen wat de leerling nodig 

heeft. Omgaan met diversiteit is niet nieuw, maar door de nieuwe wet, zullen er meer kinderen 

van speciale scholen in gewone scholen zitten. Het is een uitdaging om nieuwe leerkrachten 

klaar te stomen voor deze nieuwe situatie van inclusief onderwijs. 


