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Inclusief onderwijs in Turkije 

Definitie: 

 

Beleid en implementatie: buitengewoon onderwijs in Turkije focust eerder op integratie dan 

op inclusie. Nochtans vormt het onderwijs van kinderen met een beperking een belangrijk 

onderdeel van inclusief onderwijs in Turkije. Er bestaan veel obstakels in de onderhandelingen 

voor het creëren van een onderwijssysteem voor kinderen met speciale behoeften. Eerst en 

vooral is er de moeilijkheid betrouwbare en systematische gegevens over deze kinderen te 

verzamelen. Gegevens tonen aan dat een aanzienlijk aantal kinderen met speciale behoeften 

niet in het onderwijssysteem is opgenomen. 

 

Alfabetisering en afstudeergegevens suggereren ook dat vrouwen met speciale behoeften 

meer benadeeld zijn dan mannen. Deze situatie is een treffend voorbeeld van benadeling op 

basis van geslacht. In Turkije krijgen kinderen met speciale behoeften onderwijs in drie 

categorieën. Het minst beperkende onderwijstype voor deze kinderen is voltijds gewoon 

onderwijs. In scholen voor gewoon onderwijs wordt onderwijs in speciale klaslokalen gezien 

als de gemiddeld beperkende categorie. Het meest beperkende onderwijs wordt gegeven in 

scholen voor buitengewoon onderwijs, die meestal opgericht zijn voor kinderen met 

gelijkaardige specifieke behoeften. Internaten voor buitengewoon onderwijs, alhoewel ze 

beperkter zijn in aantal, zijn de meest beperkende van alle categorieën. 

 

Het aantal kinderen dat buitengewoon onderwijs kan volgen in basis- en secundair onderwijs 

blijft jaar na jaar stijgen. In Turkije zijn er ‘Guidance and Research Centers’ die toetsen 

uitvoeren en de behoeften van het kind bepalen, alsook bepalen welke onderwijsinstelling het 

best kan voldoen aan de behoeften van het kind. Dit diagnoseproces is tegenwoordig beperkt 

qua beschikbare specialisten, diagnosetools en -materialen. Bovendien brengen recente 

studies door UNICEF en het Ministerie van Onderwijs in Turkije aan het licht dat er verbetering 

nodig is bij het diagnosticeren van kinderen met een beperking en speciale behoeften op jonge 

leeftijd. 

 

Lerarenopleiding: 

 

Behoeften en uitdagingen: er zijn in Turkije veel ontwikkelingen nodig om een inclusief 

onderwijssysteem voor kinderen met diverse speciale behoeften te creëren. Bij deze 

ontwikkelingen moeten goede internationale praktijkvoorbeelden en internationale en 

nationale wetten in beschouwing worden genomen. Deze goede praktijkvoorbeelden tonen 

aan dat verschillende belanghebbenden, zoals studenten, leerkrachten, ouders en 

schooldirecties moeten samenwerken om inclusief onderwijs mogelijk te maken. 

 

 

 


