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Inklusion i institutioner og skoler i Holland 

Definition. Inklusion i undervisningen i Holland hedder "relevant uddannelse", den nye måde at 
undervise børn, der har brug for ekstra støtte. 
Med "relevant uddannelse" kan flere børn med yderligere støtte forblive i almindelig uddannelse. 

Politik. Loven introducerede 'relevant uddannelse' den 1. august 2014. Formålet med 'relevant 
uddannelse' er at løse de problemer, der er i det gamle system og reducere antallet af elever der 
pjækker fra skole. Formålet med den nye lov er, at alle børn, herunder børn, der har brug for ekstra 
støtte i klasseværelset, får et 'relevant uddannelsessted'. 
Essensen af uddannelse forbliver den samme: At møde barnet hvor det er og støtte det i forhold til 
zonen for nærmeste udvikling (NUZO). Udgangspunktet for "relevant uddannelse" er, at alle børn 
skal gå i en almindelig skole. Hvis det ikke er relevant for barnet, henvises barnet til en specialskole 

Hovedskoler 
• Særlig grundskoler (SBO) hvor man yder intensiv støtte. Grupperne er mindre, og lærerne 

ved mere om børn med fysisk/psykisk handicap og adfærdsproblemer. 
• Specialundervisning for børn med (alvorlig) fysisk eller psykisk handicap, eller elever med 

alvorlig adfærdsmæssige udfordringer eller psykiatrisk lidelse. 

Den nye lov berører mest de almindelige skoler der nu har både undervisnings, - og omsorgspligt. 
Det betyder, at skolerne er ansvarlige for at skabe et relevant og passende sted for alle børn, der har 
brug for ekstra støtte. For at sikre, at alle børn får et  relevant tilbud, har skolerne dannet regionale 
partnerskaber. I disse partnerskaber arbejder almindelige skoler og specialskoler sammen. 

Lærerens uddannelse. Læreruddannelsen varer 4 år og er en professionsbacheloruddannelse. 
Undervisningsministeren konstaterer, at læreruddannelsens niveau er for lav. Derfor skal kvaliteten 
af læreruddannelsen forbedres. Det er hensigten, at hver lærerstuderende fra 2016 opfylder 
kravene til at kunne håndtere inklusion af alle elever i skolen. 
På Hanzehogeschool Groningen fokuserer uddannelsen på viden, undervisningsmetoder, 
færdigheder og holdningsaspekter, der er nødvendige for at påtage sig lærerrollen. Den studerende 
arbejder med sin egen vidensbase. Aspekter som forskellighed mellem elever, klasseledelse 
(kombinationsgrupper), samarbejde og aktiv instruktion samt spørgsmål i forbindelse med en lang 
række forskellige metoder for, hvordan man håndtere børn med særlige behov. 

Behov og udfordringer. Relevant uddannelse starter i klasseværelset. Lærerne ved bedst, hvad børn 
har brug for, og hvilken støtte der passer dem bedst. For lærere er udfordringen at se forskellene og 
finde ud af, hvad børnene har brug for. Håndtering af mangfoldighed er ikke nyt, men på grund af 
den nye lov vil der være flere børn fra specialskoler i de almindelige skoler. Det er en udfordring at 
forberede alle lærere på inklusion i uddannelse. 

 


