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Hollanda’da Kapsayıcı Eğitim 

Tanım: Hollanda’da Kapsayıcı Eğitime “Uygun Eğitim” denir. Bu isim ek desteğe ihtiyacı olan 

çocuklar için yeni bir öğretim yolunun nasıl organize edilebileceğini ifade eder. “Uygun 

eğitimle” daha fazla çocuk ek destekle genel eğitimin içinde kalabilir.  

 

Politika: Yasalar 1 Ağustos 2014’te “Uygun Eğitim”i tanıttı. “Uygun Eğitim”in amacı eski 

sistemdeki problemleri ortaya koymak ve okula devamsızlık yapan öğrenci sayısını azaltmaktı. 

Yeni yasanın amacı sınıfta ek desteğe ihtiyacı olan çocukları da dâhil ederek tüm çocukların 

‘uygun eğitim’ yerine sahip olmaları idi. Eğitimin özü aynı kaldı: her çocuğa kendilerinin en iyisi 

haline gelmeleri için meydan okumak. ‘Uygun Eğitim’in başlangıç noktası tüm çocukların genel 

okullara devam etmesiydi. Eğer genel okullar uygun değilse çocuk özel eğitim okuluna 

gidebilirdi. Hollanda’daki okul sistemi şöyledir: 

 Ana akım okullar, 

 Ana akım okullarından daha hassas destek eğitimi sağlamak için Özel İlkokullar (SBO). 

Bu okullarda gruplar daha küçüktür ve öğretmenler öğrenme engelleri ve davranış 

problemleri ile ilgili daha çok bilgi sahibidir.  

 Ciddi düzeyde fiziksel, duygusal ya da mental engelleri olan; ciddi davranışsal 

rahatsızlıkları veya psikiyatrik hastalıkları olan çocuklar için Özel İhtiyaçlar Eğitimi. 

Yeni yasa şu an bakım görevini de üstlendiğinden dolayı ana akım okulları için daha radikal 

bir yaklaşım sergilemektedir. Bunun anlamı ek desteğe ihtiyaç duyan tüm çocuklar için uygun 

bir mekân sağlama sorumluluklarının bulunmasıdır. Tüm çocukların uygun bir mekâna sahip 

olduklarını garanti etmek için okullar bölgesel ortaklık oluştururlar ve bu ortaklıklarda ana akım 

ve özel eğitimler birarada çalışır.  

Öğretmen eğitimi: Hollanda’da öğretmen eğitimi lisans düzeyinde yapılmakta ve 4 yıl 

sürmektedir. Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerin düzeylerinin arttırılması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu sebeple öğretmen yetiştiren kolejlerin ve eğitimin niteliğinin arttırılması 

gerekmektedir. 2016’dan sonra her öğrencinin yasal uzmanlık gerekliliğini tam olarak yerine 

getirmesi amaçlanmakta böylece yeni öğretmenlerin öğrenciler arasındaki farklılıklarla uygun 

biçimde başa çıkabileceği düşünülmektedir.   

Groningen Hanzehogeschool’da eğitim öğretmen rolünü üstlenmek için gerekli olan bilgi, 

öğretim yöntemleri, beceri ve tutum boyutlarına odaklanmaktadır. Öğrenci kendi bilgi temeli 

üzerinde çalışır. Çocuklar arasındaki farklılıklar, sınıf yönetimi (kombinasyon grupları), 

işbirliğini teşvik etme ve aktif öğretimi modellemenin yanı sıra bir takım özel ihtiyaçlarla ilgili 

konular öğretilir.  

İhtiyaçlar ve Zorluklar: Uygun eğitim sınıfta başlar. Öğretmenler çocukların ihtiyaçlarını ve 

onlar için hangi desteğin en iyisi olacağını bilirler. Öğretmenler için zor olan farklılıkları görmek 

ve öğrenen ihtiyaçlarını belirlemektir. Çeşitlilikle uğraşmak yeni bir durum değil ama yeni 

yasadan dolayı ana akım okullarına özel eğitim okullarından gelen daha fazla sayıda öğrenci 

olacaktır. Bu da kapsayıcı eğitimin içinde bulunduğu bu yeni duruma yeni öğretmenleri 

hazırlamada bir zorluk olarak görülmektedir.  

 


