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Inclusief onderwijs in Engeland 

Definitie. 'Kinderen en jongeren met en zonder beperking leren samen in gewone 

opvanginitiatieven, scholen, colleges en universiteiten met gepaste ondersteuningsnetwerken' 

(Centre for the Study of Inclusive Education, 2001:1) 

 

Beleid en implementatie. Het begrip 'inclusie' werd voor het eerst gebruikt in het Warnock 

Report (1978) dat een verschuiving signaleerde van het medisch model van beperkingen naar 

het sociale model. Aansluitend ondersteunt de wetgeving rond beperkingen, vooral de Special 

Needs and Disability Act (Groot - Brittannië, 2001), het internationaal (UNESCO, 1994) en 

nationaal beleid. De Act maakte het voor scholen en omgevingen onwettig kinderen met 

speciale behoeften en beperkingen uit te sluiten. DfES (2004a) tekende vier krijtlijnen uit: 

vroege interventie, wegnemen van barrières voor leren, verwachtingen en prestaties 

verhogen, en verbeteringen via samenwerkingsverbanden mogelijk maken. Deze 

overkoepelende aanpak is ook expliciet aanwezig in alle curriculumdocumentatie. De 'Every 

Child Matters' (DfES, 2004b) agenda leidde tot een grotere samenwerking tussen 

partnerorganisaties. En die agenda leidde er ook toe dat het kind op een holistische manier 

bekeken wordt in plaats van onderwijs, gezondheid en sociale behoeften apart te beschouwen. 

De Code of Practice (DfE, 2014) stippelde een duidelijk gepersonaliseerd parcours uit voor 

kinderen met extra behoeften. De Code focust duidelijk op het activeren van de behoeften van 

het merendeel van de kinderen binnen het gewoon onderwijs. In Engeland hebben ouders van 

kinderen met extra behoeften veel inspraak in het beslissingsproces bij het bepalen van de 

behoeften van hun kind en de manier waarop er aan kan worden verholpen. 

 

Initiële lerarenopleiding. De lerarenopleiding in Engeland is ofwel op bachelorniveau ofwel 

op postgraduaatniveau. De Teachers' Standards (DfE, 2012) stippelen duidelijke 

verwachtingen uit over de vaardigheden waarover elke leerkracht zou moeten beschikken. 

Standard 5 verwijst naar de vaardigheid van de leerkracht om 'het lesgeven aan te passen om 

aan de sterktes en behoeften van alle leerlingen tegemoet te komen'. De initiële 

lerarenopleiding wil ervoor zorgen dat pas afgestudeerde leerkrachten de behoeften van alle 

leerlingen duidelijk begrijpen, waaronder die van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 

Inclusie is het hoofdconcept waarvan de ontwikkeling van de student doordrongen is. Het is 

ingebouwd in ITT en er niet op vastgeschroefd. 

 

De uitdagingen. Inclusie moet worden ondersteund door een ethiek of een filosofie waarbij 

verschillen worden aanvaard, met aandacht voor mensenrechten, inzet voor gelijke toegang 

tot kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning voor leerbehoeften in de klasgroep. In principe 

wordt dit idee door de onderwijsgemeenschap gedragen. De aard en de complexiteit van de 

behoeften waar leerkrachten gewoon onderwijs mee zouden moeten overweg kunnen, is 

echter heel uitgebreid. Veel leerkrachten vinden dat hun opleiding hen niet voldoende 

voorbereidde op die uitdagingen. In het huidige klimaat van beperkte schoolbudgetten, is de 

mogelijkheid kinderen met extra fysieke, sociale en emotionele behoeften te ondersteunen een 

uitdaging. 


