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Goede praktijkvoorbeelden van inclusief onderwijs in 
Engeland 

Evie, een zesjarig meisje en Johnny, een driejarige jongen 

Evie is een zesjarig meisje en Johnny is een driejarige jongen, beiden met Downsyndroom. 

Deze casestudy onderzoekt de ondersteuning die beide kinderen en hun zorgverleners krijgen 

van het UK Charity 'The Education Centre for Children with Down Syndrome'.In de case study 

ziet u hoe een lagere school voor gewoon onderwijs, een onafhankelijke kleuterschool, een 

lokaal Children's Centre en liefdadigheidswerkers met elkaar en de families van de kinderen 

samenwerken. Deze samenwerking tussen organisaties uit de publieke sector (de lagere 

school voor gewoon onderwijs en het Children's Centre), de privésector (de Nursery School) 

en een onafhankelijk liefdadigheidsinitiatief (Education Centre for Children with Down 

Syndrome) is een model dat door de regering in het VK wordt gepromoot. Deze case study 

zet in de verf hoe de samenwerking de kinderen de kans biedt ondersteuning te krijgen die 

niet kan worden geboden door een individuele organisatie. 

Hoewel ze helemaal anders zijn, krijgen Evie en Johnny met gelijkaardige uitdagingen in 

functie van hun Down Syndrome te kampen. 

In Evies verhaal is samenwerking het hoofdsleutelelement en in Johnny's verhaal 

communicatie. We dagen u uit om te zien hoeveel u er nog kan vinden. 

Aiden, een achtjarige jongen 

Deze casestudy gaat over Aiden die 8 jaar oud is. 

Aiden zat hiervoor op een gewone school tot hij 5 werd. Toen Aiden op die school zat, kregen 

zijn ouders elke dag nieuws over zijn ongepast gedrag en dit vaak in het bijzijn van andere 

ouders. Ze ervaarden de boodschappen die ze over Aiden kregen als heel negatief en de 

ethiek van de school als niet inclusief. Aiden liep het risico uitgesloten te worden en zijn ouders 

waren hier heel bezorgd over. Aidens ouders beslisten hem in een andere lagere school in de 

buurt in te schrijven. Aiden zit nu in het vierde jaar in de lagere school waar hij les volgt sinds 

hij daar startte in de onthaalklas. Zijn ouders zeggen dat Aiden sinds zijn start een volledig 

inclusief lid van de school is. 

Aiden kreeg op zesjarige leeftijd de diagnose Aspergersyndroom van een klinisch psycholoog. 

Alhoewel Aiden academisch capabel is, heeft hij moeilijkheden met sociale interacties en 

communicatie. Hij is sterk in wiskunde, vooral met getallen en patronen. Hij kan mondeling 

antwoorden geven en zijn gedachten in de Engelse les en bij andere vakken beschrijven, maar 

hij is vaak terughoudend om te schrijven. Aiden heeft één heel bekwame hoofdleerkracht, die 

veel kennis heeft over autismespectrumstoornissen (ASS) en de strategieën die handig zijn bij 

ASS. Hij heeft ook andere leerkrachten voor verschillende vakken. Het personeel werkt en 

plant dagelijks in functie van Aiden. 

De belangrijkste sleutelelementen waar deze casestudy op focust, zijn communicatie en 

samenwerking. U kan misschien andere sleutelelementen vinden. 


