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Sleutelelement: Aanpassingen (gebaseerd op 
de Turkse praktijk) 

Een van de zes sleutels van het model voor succesvolle inclusie van jonge kinderen is 

'aanpassingen'. Dit is het proces van het bijstellen of wijzigen van materialen, omgeving, 

interacties of onderwijsmethodes om het individuele kind te ondersteunen. 

‘Aanpassingen’ is een overkoepelende term die schikkingen en wijzigingen inhoudt. In het 

algemeen laten aanpassingen kinderen met speciale behoeften toe in een inclusieve 

omgeving deel te nemen door hun zwakke punten te compenseren. Schikkingen 

compenseren de zwaktes zonder het curriculum te wijzigen. Schikkingen veranderen de 

manier waarop het kind leert en niet wat het kind leert. Wijzigingen zijn aanpassingen die de 

verwachtingen of standaarden veranderen of verlagen. Wijzigingen omvatten veranderingen 

in instructieniveau, inhoud/curriculum, prestatiecriteria of taakstructuur. 

Elke leerkracht, elk kind en elke klas is uniek. Daardoor zijn de aanpassingen specifiek voor 

elke situatie. Vastgestelde doelstellingen, doelen en verwachtingen gericht op de behoeften 

van het kind leiden tot de ontwikkeling van wijzigingen en schikkingen die aan deze behoeften 

en aan een individueel onderwijsplan beantwoorden. Procesevaluatie maakt herzieningen 

waar nodig mogelijk. 

Er zijn tal van redenen om kinderen met aanpassingen in een inclusieve omgeving te 
ondersteunen: 

 functionele aanpassingen verbonden met de grootste basisbehoeften van het kind op het vlak van gezondheid, 

veiligheid en communicatie verhogen de onafhankelijkheid en verminderen de een-op-een ondersteuning 

 aanpassingen die spelen, leren en bereiken van individuele doelen en resultaten, promoten, helpen kinderen hun 

omgeving te benaderen. 

 aanpassingen helpen kinderen ook door socialisatie aan te moedigen. De ontwikkeling van sociale vaardigheden en 

vriendschap vormt een belangrijk deel van kindervaringen. Aanpassingen die zorgen voor interactie met andere 

kinderen tijdens activiteiten bieden meer ondersteuning. 

Leerkrachten hebben bij het implementeren van aanpassingen voor diverse 

onderwijsbehoeften moeite om te voldoen aan de behoeften van alle leerlingen in een gewone 

omgeving. Universal Design for Learning (UDL) is een concept voor leren met de nadruk op 

onderzoek, ontwikkeling en onderwijspraktijk gericht op begrip voor diversiteit, en met het 

toepassen van technologie om leren te vergemakkelijken. UDL is een aanpak die leerkrachten 

helpt onderwijsinterventies te ontwikkelen. UDL voorziet een evenwaardig, flexibel, 

succesgeörienteerd curriculum met eenvoudige en intuïtieve instructie, verschillende 

presentatiemiddelen en een gepast inspanningsniveau van het kind. UDL richt zich op de 

voornaamste belemmering om van alle kinderen leerexperten te maken, en neemt die weg. 

Het is niet makkelijk om te voldoen aan de academische en ontwikkelingsbehoeften van alle 

kinderen in een leeromgeving. Door leerervaringen te creëren die verschillende leerstijlen 

ondersteunen, kan de leerkracht bij jonge kinderen effectief in instructie differentiëren. De 

leerkracht kan zo de kinderen verschillende manieren aanbieden om hun leerproces te tonen 

door schikkingen en wijzigingen te doen naar hun behoeften toe. 


