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In het ondersteuningsplan 2022-2026 formuleert 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 
Friesland 21.01 de ambitie om op basis van de lan-
delijke routekaart Naar inclusiever onderwijs de 
eerste stappen richting inclusiever onderwijs te zet-
ten. Doel is “om leerlingen met en zonder ondersteu-
ningsbehoefte vaker samen, dichtbij huis, naar school 
te kunnen laten gaan, als het kan in dezelfde klas zit-
ten en elkaar ontmoeten op het schoolplein” (Onder-
steuningsplan 2022-2026, pag. 21). Deze invulling 
van ‘inclusiever onderwijs’ sluit aan bij activiteiten 
die het samenwerkingsverband reeds ontplooit, bij-
voorbeeld bij het ondersteunen van initiatieven die 
de verbinding leggen tussen onderwijs en zorg. Ook 
deze acties zijn gericht op het realiseren van zoveel 
mogelijk thuis nabij onderwijs, met de ondersteu-
ning vanuit de jeugdzorg. Hiermee wordt bijvoor-
beeld getracht te voorkomen dat leerlingen thuis 
komen te zitten. 

Naast individuele arrangementen (‘samenwerking 
onderwijs en zorg binnen casuïstiek’) is het samen-
werkingsverband ook in toenemende mate betrok-
ken bij collectieve arrangementen die het mogelijk 
maken om op scholen voorzieningen te ondersteu-
nen waardoor leerlingen nabij onderwijs kunnen 
blijven volgen, in plaats van naar gespecialiseerde 
voorzieningen gaan, buiten de eigen leefomgeving 
(‘gezamenlijke aanpak onderwijs en gemeenten’). 
De focus ligt hierbij op vroegtijdige onderkenning 
van ontwikkelingsproblemen, waarbij onderwijs 
leidend is en op collectieve inzet van jeugdhulp op 
school (‘zorg in onderwijs’).

Inclusiever onderwijs is echter niet slechts een ma-
nier van inclusief organiseren, maar vooral van inclu-
sief denken. Dit gaat uit van gelijkwaardige kansen, 
geaccepteerd weten en normaliseren. Dat betekent 
niet het ontkennen van verschillen of beperkingen. 
Integendeel, het gaat uit van de gedachte dat alle 
kinderen volwaardig onderdeel van de groep zijn, 
zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun af-
komst, aanleg en mogelijkheden.

Samenwerkingsverband PO Friesland wil deze vi-
sie uitdragen onder haar scholen. Ze kiest daarbij 
voor een beweging van onderaf. Dat wil zeggen dat 
scholen, die zich inclusiever willen gaan ontwikkelen 
hierbij actief gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen 
gaan worden. De strategie is om met een kleine 
groep voorhoedescholen te starten, waarbij er ruim-
te is voor eigenheid en eigen initiatief. Gestreefd 
wordt hierbij naar een grote variatie aan scholen 
wat betreft bijvoorbeeld schoolgrootte, geografi-
sche spreiding, urbanisatiegraad en ervaringen met 
inclusiever werken. 

1. Inleiding

In dit actieplan gaan we allereerst in op de beleids-
context en definitie van inclusiever onderwijs. In-
clusief onderwijs is een internationale beweging en 
deze kent inmiddels een lange traditie. Mede onder 
invloed van beleidsinitiatieven, zoals Weer Samen 
Naar School (WSNS), De Wet op de Expertise Cen-
tra (WEC) en Passend Onderwijs (PO) krijgt Inclusief 
Onderwijs in Nederland telkens een andere inkleu-
ring. Hoe zich dat verhoudt tot de contouren van 
Routekaart Inclusiever Onderwijs die het Ministerie 
onlangs aankondigde is beschreven in paragraaf 2. 

Hoe Samenwerkingsverband PO Friesland hieraan 
vorm wil geven, beschrijft paragraaf 3. Dat begint 
met visie en missie. Deze beschrijven de inclusieve 
cultuur die het samenwerkingsverband voor ogen 
staat. In het tweede deel wordt deze praktisch uit-
gewerkt in Beleid en Praktijk via een aantal fasen. In 
paragraaf 4 is dit schematisch weergegeven.



4

2. Beleidscontext en definitie

2.1 Passend onderwijs en Inclusief onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 is het 
onderwijsbeleid in Nederland gericht op het doel dat 
alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school 
die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat 
kan de eigen school zijn, maar ook een andere reguliere 
school of een school voor (voortgezet) speciaal onder-
wijs. Passend onderwijs wordt vaak in verband gebracht 
met Inclusief Onderwijs. Deze zijn echter geenszins syno-
niem. Een treffende vergelijking wordt als volgt beschre-
ven: “Bij passend onderwijs is het vooral het kind dat zich – 
eventueel met ondersteuning – aanpast aan het bestaande 
systeem; bij inclusief onderwijs wordt het systeem passend 
gemaakt voor het kind1”. Inclusief Onderwijs kent een 
langere historie dan Passend Onderwijs en is een brede 
internationale beweging die ook in Nederland navolging 
vindt. Bovendien is Inclusief Onderwijs actueel geworden 
door het in werking treden van Het Internationaal Ver-
drag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
(IVRPH), waarin het ‘recht op inclusief onderwijs’ is ge-
regeld. Maar ook het General Comment van het VN-Kin-
derrechtencomité stelt dat kinderen met een handicap 
recht hebben op inclusief onderwijs. Dat is wat anders 
dan leerplicht. Voor kinderen met een ernstige lichame-
lijke of psychische beperking bestaat op dit moment in 
Nederland de mogelijkheid een ontheffing van deze leer-
plicht aan te vragen. Defence for Children definieert In-
clusief Onderwijs bij monde van Mirjam Blaak als volgt: 
"Het ideaalplaatje is dat ieder kind dicht in de buurt naar 
school kan, samen met andere kinderen en op een manier 
die past bij het kind en wat het nodig heeft aan zorg, behan-
deling en maatwerk." In die visie is ontheffing van de leer-
plicht niet meer mogelijk omdat ieder kind recht heeft op 
onderwijs. 

2.2 Routekaart naar inclusiever onderwijs

Mede als reactie op de ratificatie van het IVRPH-verdrag 
heeft voormalig minister Slob in 2020 een routekaart 
naar inclusiever onderwijs in 2035 aangekondigd. Deze 
wordt, na een vertraging door de coronasituatie, in het 

najaar van 2022 verwacht. De Onderwijsraad (2020) ad-
viseert de minister en onderscheidt bij inclusiever onder-
wijs in haar notitie Steeds Inclusiever drie aspecten:

1. Leerlingen krijgen de benodigde ondersteuning en 
toerusting om naar school te kunnen

2. De school is dicht bij huis

3. Ze volgen onderwijs samen met leerlingen zonder 
een beperking

De Onderwijsraad benadrukt daarbij dat het eerste punt, 
ondersteuning en toerusting, leidend is en altijd in com-
binatie is met het tweede en derde punt. Bij inclusiever 
onderwijs, zo stelt de Onderwijsraad, wordt een lande-
lijke norm ontwikkeld voor lichte ondersteuning en toe-
rusting. De PO-Raad is voor inclusiever onderwijs, met 
ruimte voor eigen invulling. Sinds de invoering van Pas-
send Onderwijs zijn er regio’s met scholen en schoolbe-
sturen die reeds behoorlijk ver zijn met een geïntegreerd 
aanbod. Door regio’s de ruimte te geven om, boven de 
minimale norm, het aanbod te verbreden, kunnen deze 
regio’s verder groeien. De Onderwijsraad doet in zijn ad-
vies Steeds Inclusiever (2020) drie aanbevelingen:

1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scho-
len en verbreed de huidige zorgplicht

Maak een landelijke norm voor de lichte ondersteuning 
en toerusting. En leg die norm wettelijk vast. Samen-
werkingsverbanden helpen scholen bij het organiseren 
van zwaardere en complexe zaken. De huidige zorgplicht 
moet worden verbreed zodat die ook de overgangen ‘in 
loopbaan en leefwerelden’ omvat.

2. Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar

Speciaal en regulier onderwijs moeten beter mengen. Bij-
voorbeeld door één locatie te delen. De raad stelt voor 
mengvormen te laten ontstaan en zo faciliteiten en ex-
pertise te delen. Maar ook scholing en professionalise-
ring voor leraren en onderwijsteams zijn nodig.

3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn 
met het streven naar inclusiever onderwijs 

Besturen zouden rechtstreeks bekostigd moeten worden 
voor alle lichte ondersteuning en toerusting, en samen-
werkingsverbanden krijgen de middelen voor alle com-
plexere vormen. Én, stelt de Onderwijsraad: breng het 
inspectiekader in overeenstemming met de voorgestel-
de verbrede zorgplicht, zodat scholen ook gewaardeerd 
worden voor hun inzet voor inclusiever onderwijs.

Uit de recent verschenen Planningsbrief Coalitieakkoord 
blijkt dat een landelijke norm voor basisondersteuning 
vooralsnog op zich laten wachten. In de brief aan de 
Tweede Kamer van 14 februari 2022 formuleert de minis-
ter: “We gaan verder met de verbeteraanpak van passend 
onderwijs en streven naar inclusiever onderwijs waarbij 
kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen 
naar school gaan (…). Inzet van de route naar inclusiever 
onderwijs is dat leerlingen met en zonder ondersteu-
ningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde 
school kunnen gaan, als het kan in dezelfde klas zitten en 
elkaar ontmoeten op het schoolplein”. In het najaar van 
2022 ontvangt de Tweede Kamer de tweede voortgangs-
rapportage, waarin ook de routekaart naar inclusiever on-
derwijs is opgenomen.

2.3 Inclusieve cultuur

Toch is Inclusief Onderwijs meer dan het invoeren van 
leerrecht. Reeds in 2002 verscheen de Index for Inclusion 
(Booth & Ainscow, 2002) waarin het belang beschreven 
werd van een inclusieve cultuur. Deze is in 2009 vertaald 
en bewerkt voor de Nederlandse situatie (Stichting Per-
spectief, 2009). De Index biedt scholen een effectief pro-
ces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is 
op de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en ou-
ders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt 
daarbij een rol. Vanuit deze inclusieve cultuur wordt ver-
volgens gewerkt aan een inclusief beleid en uiteindelijk 
een inclusieve praktijk. 

 1 https://passendonderwijs-zk.nl/blog/artikel/246/Passend-of-inclusief
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Inclusie wordt in de Index for Inclusion als volgt uitgewerkt:

• Gelijke waardering van alle leerlingen en personeel.
• Leerlingen meer laten participeren aan de cultuur, het on-

derwijsprogramma en de omgeving van de school en hun 
uitsluiting hiervan verminderen.

• De cultuur, het beleid en de praktijk herstructureren in 
scholen zodat ze meer aansluiten op de diversiteit van de 
leerlingen in de plaatselijke gemeenschap.

• Barrières bij leren en participeren terugdringen voor alle 
leerlingen, niet alleen voor degenen met een beperking of 
zij die zogenaamd 'specifieke onderwijsbehoeften' hebben.

• Leren van pogingen om barrières rond toegankelijkheid 
en participatie van bepaalde leerlingen te overwinnen om 
zodoende bredere veranderingen teweeg te brengen ten 
gunste van alle leerlingen.

• Verschillen tussen leerlingen beschouwen als een hulp-
middel om het leren te bevorderen i.p.v. barrières die 
overwonnen moeten worden.

• Het erkennen van het recht van een leerling om in zijn of 
haar eigen buurt naar school te kunnen gaan.

• Het verbeteren van scholen voor zowel personeel als 
leerlingen.

• Het benadrukken van de rol van scholen bij het opbouwen 
van een gemeenschap en het ontwikkelen van waarden, 
evenals het verbeteren van prestaties.

• Het bevorderen van een duurzame en wederkerige relatie 
tussen school en buurt.

• Inzien dat inclusie in het onderwijs een aspect van inclusie 
in de maatschappij is.

Uit deze uitgebreide definitie wordt duidelijk dat men uit-
gaat van de erkenning van verschillen en zich niet alleen 
focust op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Ook blijkt de plaatselijke gemeenschap een belangrijke 
rol te spelen. Tenslotte gaat het om het verbeteren van 
scholen. In dat opzicht sluit het aan bij de uitspraak die 
Bert Wienen (2022)  onlangs deed: ‘Inclusief onderwijs is 
allereerst gewoon heel goed onderwijs’.

In een interview, 25 jaar na de Verklaring van Salamanca, 
onderstreept Mel Ainscow, een van de auteurs van de In-
dex, het belang van de rol van de leerkracht (‘The key to 
the change (to Inclusive Education) are the teachers!) en de 
intercollegiale samenwerking op school (share ideas and 
solve problems together; the social process of learning).

Ook het boek van Cor Meijer en Amanda Watkins (2016) 
gaat uit van een inclusieve cultuur en begint met de dis-
cussie over ‘changing conceptions of inclusive education 
underpinning policy’. Deze worden verder uitgewerkt in 
relevante thema’s als voor- en vroegschoolse educatie en 
(wederom!) de ondersteuning van leerkrachten om een 
inclusieve praktijk vorm te geven.  

2.4 Initiatief Naar Inclusiever Onderwijs

Recent is in Nederland een beweging gestart, getiteld 
Naar Inclusiever Onderwijs. Initiatiefnemers zijn VOS ABB, 
Verus (de vereniging voor Katholiek en Christelijk onder-
wijs in Nederland) en Nederlands Centrum voor Onder-
wijs en Jeugdzorg (NCOJ). Zij staan een school voor waar 
álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of 
kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of 
specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen 
gaan. 

In 2021 heeft de NCOJ een verkennend landelijk onder-
zoek onder 137 po-scholen uitgevoerd die reeds een be-
gin hebben gemaakt met inclusiever onderwijs. Doel van 
dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de toeganke-
lijkheid van deze basisscholen voor leerlingen die specia-
le onderwijszorg en extra ondersteuning behoeven (Van 
Veen & Van der Steenhoven, 2021). Uit dit onderzoek 
kwamen vier aandachtgebieden naar voren:

1. Werk aan draagvlak voor inclusiever onderwijs

Het gaat hierbij met name om draagvlak binnen het eigen 
schoolteam.

2. Onderwijskundige en sociale integratie, met name 
binnen de klas

Hiermee wordt een breed spectrum aan speerpunten 
bedoeld, te weten: hoge verwachting/prestaties van alle 
leerlingen, sociale integratie van leerlingen met extra on-
dersteunings-behoeften in de klas, de onderwijskundige 
integratie van leerlingen met extra ondersteuningsbe-
hoeften in de klas, het curriculum voor alle leerlingen, en 
de sociale integratie van leerlingen met extra ondersteu-
nings-behoeften in het bredere schoolleven.

3. Expertise en beschikbaarheid van speciale onder-
wijszorg ten behoeve van leerkrachten

Hieronder worden de volgende vier speerpunten ver-
staan: beschikbaarheid van onderwijs- en/of klassenassis-
tenten, handelingsplannen voor leerlingen met extra on-
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dersteuningsbehoeften, de professionalisering van het 
onderwijsteam en de beschikbaarheid van de benodigde 
speciale onderwijszorg voor leerlingen.

4. Beschikbaarheid van ondersteuning door externe 
jeugdzorg/zorg

Het gaat hierbij zowel om (para)medische ondersteuning 
en de beschikbaarheid van jeugdhulp.

Dat draagvlak als eerste van de vier aandachtsgebieden 
wordt genoemd ondersteunt wederom het belang van 
het werken aan een inclusieve cultuur. Tevens blijkt het 
belang van het versterken van de competenties van leer-
krachten en de beschikbaarheid van expertise binnen de 
school.  

Uit de inventarisatie blijkt verder dat veel scholen behoef-
te hebben aan werkbezoeken aan inclusieve scholen. Ook 
blijkt er behoefte aan een toolbox met (verantwoorde) 
materialen cq. aanpakken die de praktijkontwikkeling van 
inclusiever onderwijs in de klas en op school ondersteu-
nen, gecombineerd met verantwoorde mogelijkheden 
voor voortgezette professionalisering voor onderwijsme-
dewerkers, al dan niet gecombineerd met leernetwerken.
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3. Naar inclusiever onderwijs in Friesland 

3.1 Visie 

Samenwerkingsverband Friesland sluit zich aan bij de de-
finitie van de Onderwijsraad en formuleert inclusiever 
onderwijs als een ideaal om leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoefte vaker samen, dichtbij huis, naar 
school te kunnen laten gaan, als het kan in dezelfde klas 
zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. In navol-
ging van de Index for Inclusion realiseert het samenwer-
kingsverband zich dat inclusiever onderwijs een proces is, 
een ideaal waarnaar scholen streven, maar dat wellicht 
nooit volledig zal worden behaald. Inclusie begint ech-
ter al zodra het proces van toenemende participatie is 
begonnen; Scholen komen in beweging en werken actief 
aan een inclusieve cultuur!

3.2 Missie

Inclusiever onderwijs is een uitdagende opdracht die 
veel vraagt van alle betrokkenen in het veld. Het wordt 
gerealiseerd door leerkrachten en door ondersteunende 
professionals op de scholen. Vanuit de erkenning van ver-
schillen tussen leerlingen investeren scholen in het conti-
nue versterken van de basisondersteuning door (blijvend) 
te investeren in professionals: Inclusief onderwijs is in de 
eerste plaats goed onderwijs! Wanneer deze basisonder-
steuning (nog) niet toereikend is wordt extra ondersteu-
ning ingezet, met als uiteindelijk doel volwaardige par-
ticipatie binnen de school en daarmee toename van de 
onderwijsdeelname. Dat vraagt om samenwerking met 
specialisten zowel vanuit de interne zorgstructuur, als 
wel vanuit ketenpartners, bijvoorbeeld vanuit de jeugd-
zorg. 

3.3 Ambities & Doelen

Overeenkomstig de structuur van de Index for Inclusion 
worden de volgende doelen geformuleerd:

3.3.1 Inclusievere cultuur

• De school staat open voor alle leerlingen, voor alle 
ouders en anderen uit de plaatselijke gemeenschap;

• Binnen de school is er een breed draagvlak gericht 
op sociale integratie van leerlingen binnen de klas en 
binnen de school; 

• Professionals beseffen dat afwijken van het gemid-
delde niet standaard als problematisch aangemerkt 
behoeft te worden (normaliseren);

• Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leer-
lingen;

• Leerkrachten ervaren dat zij het verschil maken als 
het gaat om het ervaren van barrières bij leren en 
participeren door leerlingen.

3.3.2 Inclusiever beleid

Niveau Samenwerkingsverband

• Formuleren van een gezamenlijk referentiekader in-
clusiever onderwijs; passend bij wat werkt voor Fries-
land 

• Het beleid is gericht op een passend onderwijsaan-
bod voor alle leerlingen

• De deelname in het reguliere onderwijs wordt ver-
groot

• Het aantal thuiszitters en vrijstellingen daalt

Schoolniveau

• Scholen ontwikkelen een visie op inclusiever onder-
wijs;

• Scholen streven ernaar om alle leerlingen uit de 
buurt toe te laten;

• Het beleid van scholen is zowel gericht op volwaardi-
ge participatie van alle leerlingen als op kwalitatief 
goed onderwijs;

• Scholen streven ernaar om onderwijs zoveel moge-
lijk binnen de reguliere lessen en leeromgeving te 
geven.

3.3.3 Inclusievere praktijk

Groepsniveau

• Het handelingsrepertoire van leerkrachten om met 
verschillen tussen leerlingen om te gaan is versterkt; 
leerkrachten groeien door tot een ‘inclusieve leraar’ 
(European Agency, 2012)

• Lessen worden gepland met alle leerlingen in ge-
dachten

• Alle leerlingen voelen zich welkom in de groep;

• Leerlingen leren samen

• Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen 
leerproces

Schoolniveau

• De school realiseert goed onderwijs voor álle leerlin-
gen

• De school beschikt over een continuüm van zorg 
waarin zowel interne als externe specialisten parti-
ciperen

• Beoordeling draagt bij aan de prestaties van alle 
leerlingen

• Alle leerlingen nemen deel aan activiteiten buiten de 
klas

• Fysieke barrières binnen scholen worden weggenomen

• Ouders en school zijn gelijkwaardige partners in het 
kiezen en vormgeven van een passend onderwijsaan-
bod; School, ouders en leerling hebben daarbij ieder 
een eigen rol en verantwoordelijkheid

Bovenschools niveau 

• Door in een vroegtijdig stadium samen te werken 
met partners in de voorschoolse periode ontvangen 
alle kinderen vanaf hun vierde verjaardag onderwijs;

• Leerlingen gaan samen, dichtbij huis, naar school, 
hetgeen resulteert in hogere deelname in het regu-
liere basisonderwijs en het verkleinen van een aantal 
vrijstellingen
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• De samenwerking tussen het gespecialiseerd onder-
wijs en het reguliere basisonderwijs is versterkt

• Door expertise vanuit de jeugdhulpverlening struc-
tureel en collectief op scholen aanwezig te laten zijn, 
zullen er minder individuele beschikkingen nodig zijn 
voor begeleiding en kan er snel kortdurende en ade-
quate ondersteuning op school worden geboden

3.4 Partners

3.4.1 Gespecialiseerd Onderwijs (SO en SBO)

Inclusiever onderwijs betekent niet het afschaffen van 
het gespecialiseerd onderwijs. Integendeel, om inclusie-
ver onderwijs te realiseren is samenwerking met het ge-
specialiseerd onderwijs cruciaal, niet in de laatste plaats 
door de specifieke expertise die in het SO en SBO aan-
wezig is. Die wordt hierdoor niet langer exclusief ingezet 
voor de eigen leerlingen, maar ook voor leerlingen in het 
reguliere onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van ambu-
lante begeleiding. Ook zijn tussenvormen tussen regulier 
onderwijs en gespecialiseerd onderwijs mogelijk. Desge-
wenst kan een beroep gedaan worden op de experimen-
tenwet; een tijdelijke mogelijkheid om in afwijking van 
wetgeving op het gebied van onderwijstijd, inhoud van 
het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging in 
het onderwijs een onderwijszorgarrangement tot stand 
te brengen. In overleg wordt dan afgesproken waar de 
leerling ingeschreven staat. Doel is in alle gevallen het 
vergroten van de professionaliteit van reguliere scholen. 

3.4.2 Gemeente

Voor leerlingen die in staat zijn om (gedeeltelijk) onder-
wijs te volgen maar waarbij wel de inzet vanuit jeugd-
hulpverlening noodzakelijk is, is een dekkend aanbod van 
een onderwijs-zorgarrangement nodig. Het betreft vaak 
een specialistisch groepsaanbod in een kleine setting. 
Het aanbod van zorg en onderwijs kan in verschillende 
verhoudingen worden aangeboden (afhankelijk van de 
ondersteuningsbehoeften) en er wordt gewerkt aan een 
(geleidelijke) overgang van naar volledig onderwijs. Aan-

gezien de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugd-
zorg is een structurele samenwerking tussen onderwijs, 
gemeenten en zorg (jeugdhulp) wenselijk. 

3.4.3 Jeugdzorg

Niet alleen leerlingen binnen de SO en SBO-scholen heb-
ben ondersteuningsvragen die breder liggen dan dat de 
aanwezige (onderwijskundige) ondersteuning op scholen 
kunnen bieden. Met het inclusiever worden van regu-
liere scholen zal ook hier de specifieke expertise en on-
dersteuning van jeugdhulpverlening wenselijk zijn. Door 
deze expertise structureel en collectief op deze scholen 
aanwezig te laten zijn, zullen de lijntjes korter worden en 
de expertise van de onderwijsprofessionals worden ver-
groot. Indien gewenst kan ook hier de experimentenwet 
worden ingezet.

3.4.4 Steunpunt Onderwijs Noord

Steunpunt Onderwijs Noord ondersteunt leerkrachten, 
intern begeleiders en schoolteams bij het onderwijs aan 
leerlingen met bijzondere behoeften. De begeleiders be-
zitten specifieke kennis en ervaring op het gebied van on-
derwijs aan ZML-, Mytyl- en Tyltyl- leerlingen. Deze inzet 
is maatwerk en in eerste instantie gericht op individuele 
casussen. Secundair doel van deze specialistische bege-
leiding is het vergroten van de professionaliteit van het 
reguliere onderwijs. 

3.5 Projectstructuur

3.5.1 Stuurgroep

De projectleiding bestaat uit een stuurgroep met verte-
genwoordigers vanuit het samenwerkingsverband, verte-
genwoordigers vanuit schoolbesturen en een inhoudelijk 
expert. Zij formuleren een gezamenlijk referentiekader 
Inclusiever Onderwijs en begeleiden de werving van de 
voorhoedescholen. Tevens ondersteunen zij bij de 0-me-
ting en de planvorming.

3.5.2 Kennisplatform

Naast de stuurgroep zal na de start een platform gestart 
worden waarbij directie en IB-ers van deelnemende scho-
len elkaar periodiek treffen om ervaringen uit te wisselen 
en zich verder te professionaliseren. Deze groep wordt 
begeleid vanuit het samenwerkingsverband.

3.5.3 Werving

Tijdens deze oriëntatiefase nodigt het Samenwerkings-
verband tijdens bijeenkomsten geïnteresseerde scholen 
uit om zich op te geven voor inclusiever onderwijs. Deze 
fungeren als voorhoedescholen. Gestreefd wordt naar 
een groep van ongeveer 15 scholen. 

Voorwaarden voor deelname

Scholen die zich aanmelden voor het project kunnen aan-
tonen dat: 

• binnen het team draagvlak bestaat om inclusiever te 
worden;

• men buiten gebaande paden kan denken;

• men affiniteit dan wel (enige) ervaring heeft met 
overgangsvormen tussen regulier en gespecialiseerd 
onderwijs dan wel met tussenvormen tussen onder-
wijs en zorg;

• men een uitgesproken ambitie heeft om inclusiever 
onderwijs te willen realiseren.
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3.6 Voorbereiding

0-meting

Na aanmelding van de deelnemende scholen wordt een 
zgn. ‘inclusiemeter’ als 0-meting uitgevoerd, naar model 
van de Index for Inclusion. Deze beoogt de mate van in-
clusiviteit en inclusief denken van de school in kaart te 
brengen. Deelnemende scholen verschillen van elkaar, 
qua populatie, visie, ambities, onderwijsconcept en ur-
banisatiegraad. Deze diversiteit is waardevol en levert 
inzicht op hoe scholen elk op hun eigen wijze inclusiever 
onderwijs kunnen realiseren. Het is wenselijk deze ver-
schillen vooraf in kaart te brengen. Tevens zal de huidige 
inzet van specifieke middelen van Passend Onderwijs en 
de kosten in het kader van jeugdzorg in kaart worden ge-
bracht. 

Planvorming

Tegelijk met de 0-meting bereiden scholen hun plannen 
voor. Hiervoor wordt een eenvoudig format ontwikkeld, 
waarin aangegeven wordt hoe de visie van de school op 
inclusiever onderwijs wordt vertaald in de dagelijkse on-
derwijspraktijk. Hiervoor bestaat geen blauwdruk omdat 
de beginsituatie en de ambitie van iedere school verschil-
lend is. De stuurgroep begeleidt scholen bij de planvor-
ming.

3.7 Uitvoering

3.7.1 Vormgeven inclusiever onderwijs 

In de periode 2022-2026 voeren de scholen de plannen 
uit. Centraal in alle plannen staat de ambitie om te komen 
tot inclusiever onderwijs. Hoe de scholen ‘inclusiever on-
derwijs’ invullen is in eerste instantie aan de deelnemen-
de scholen. Dat geldt voor:

Mate en vorm van inclusie

Denk daarbij aan het onderscheid tussen de drie dimen-
sies van inclusie die Sardes (2020) op basis van onderzoek 
van Nilsen (2018) onderscheidt, te weten:

• Organisatorische inclusie

Dit gaat over het organiseren van (fysieke) toegang 
tot de school in de buurt waar leeftijdgenoten, zon-
der extra ondersteuningsbehoeften, ook naar toe 
gaan.

• Sociale inclusie

Dit gaat over het van en mét elkaar leren van leer-
lingen: samen naar school, elkaar ontmoeten, samen 
spelen, samen ontwikkelen.

• Didactische inclusie

Dit gaat over de afstemming van het onderwijs op 
individuele talenten, voorkeuren en  mogelijkheden 
van leerlingen. Didactische inclusie vindt plaats in de 
klas, tussen leerling en leerkracht.

Elk van deze drie dimensies is onderverdeeld in verschil-
lende gradaties, waardoor de mate van inclusiviteit ge-
duid kan worden. Benadrukt moet worden dat deze drie 
dimensies met elkaar samenhangen; keuzes op de ene 
dimensie beïnvloeden mogelijkheden op de andere di-
mensies.

Keuze voor de doelgroep

Hoewel de doelstelling van inclusief onderwijs in principe 
is dat álle leerlingen welkom zijn op school kan de school 
ervoor kiezen zich (bij het begin) zich te richten op spe-
cifieke doelgroepen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld 
aan leerlingen met specifieke behoeften op het gebied 
van spraak-taal ontwikkeling of leerlingen die anders 
naar het SBO of SO verwezen zouden worden. 

Organisatievorm

Scholen kunnen ervoor kiezen om de samenwerking met 
het SBO of SO te intensiveren en te experimenteren met 
flexibele overgangsvormen, zoals Kind in groep, Groep 
in school of Groep aan school. Hiervan zijn vanuit het re-
cente verleden de nodige voorbeelden beschikbaar (SLO, 
2007).  

Verbinding onderwijs – zorg

Scholen waarop nu al leerlingen zitten die aangewezen 
zijn op jeugdzorg kunnen ervoor kiezen om de samen-
werking met jeugdzorg verder te intensiveren, waardoor 
leerlingen niet alleen het onderwijs op school krijgen, 
maar ook de aanvullende ondersteuning vanuit jeugd-
zorg. Door deze zorg te bundelen en op school aan te 
bieden wordt niet alleen voorkomen dat afzonderlijke 
leerlingen naar de zorgvoorziening moeten reizen, maar 
kan ook een aanzienlijke efficiencywinst bereikt worden. 
Bovendien kan deze specifieke expertise ten gunste ko-
men van de school waardoor de professionaliteit wordt 
vergroot.

Bovenstaande opties zijn voorbeelden van manieren om 
inclusieve onderwijs vorm te geven. Benadrukt wordt dat 
deze voorbeelden ter illustratie zijn en dat scholen uitein-
delijk zelf de keuze maken voor de vorm die past bij jun 
visie op inclusieve onderwijs. 

3.7.2 Ondersteuning

Vanuit de regiegroep en het samenwerkingsverband 
vindt ondersteuning richting de scholen plaats. 

0-meting

Deze betreft in de eerste plaats de 0-meting. Hiermee 
wordt de startfoto gemaakt. Als basis wordt hiervoor de 
Index for Inclusion gebruikt, die onderscheid maakt tus-
sen een inclusieve cultuur, inclusief beleid en een inclu-
sieve praktijk. Aanvullend hierop wordt een schoolprofiel 
gemaakt op basis van de volgende vijf domeinen:

A. de diversiteit van de leerlingenpopulatie van de 
school.

B. de ruimte voor verschillen tussen leerlingen, die de 
manier van onderwijs geven op de school biedt.

C. de beschikbaarheid van extra voorzieningen bij de 
school op de volgende vijf ‘velden’:
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C1. extra ‘handen’ in de klas / omvang van de klassen

C2. speciale onderwijsmaterialen

C3. mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving

C4. specialistische expertise

C5. samenwerking met (zorg)instanties buiten het 
onderwijs

D. de borging van de extra ondersteuning voor leerlin-
gen in de organisatie van het onderwijs op de school.

E. de intensiteit en omvang van de samenwerking met 
anderen binnen het samenwerkingsverband en in 
het bredere onderwijsveld.

Planvorming

Mede op basis van de opbrengsten van de 0-meting for-
muleert de school haar plan. Hiervoor zal een format be-
schikbaar gesteld worden.  

Kennisplatform

Om uitwisseling en het leren van elkaar te bevorderen 
wordt een kennisplatform (Community of Practise) in 
het leven geroepen waarin directies en IB-ers (KWO-ers) 
deelnemen. Naast uitwisseling van ervaringen is er ook 
de mogelijkheid om specialisten rondom een bepaald 
thema uit te nodigen. Doel van de kennisgroep is om de 
verbinding tussen de deelnemende scholen te verstevi-
gen en de professionaliteit op het gebied van inclusiever 
onderwijs te vergroten. 

Studiedag

In schooljaar 2022-2023 vindt ter inspiratie een studiedag 
plaats waarin ‘inclusiever onderwijs’ van diverse kanten 
belicht zal gaan worden.

Meedenken

Leden van de stuurgroep en onderwijsadviseurs van het 
samenwerkingsverband denken graag mee bijvoorbeeld 
bij vragen op het gebied van de samenwerking tussen on-
derwijs en zorg. Maar ook voor andere thema’s en vragen 
zijn ze te benaderen. De aansturing hiervan geschiedt via 
de stuurgroep. 

Experimenteren

Het vormgeven van voorzieningen op het grensgebied 
tussen onderwijs en zorg is maatwerk. Scholen voor ba-
sis-, speciaal, voortgezet en voortgezet speciaal onder-
wijs kunnen deelnemen aan een experiment dat erop is 
gericht om af te mogen wijken van enkele bepalingen in 
de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de 
expertisecentra (WEC) en de Wet voortgezet onderwijs 
2020 (WVO 2020). Wettelijke basis voor dat experiment 
zijn de specifieke grondslagen in die wetten. Doel is te 
onderzoeken of op deze wijze jongeren met specifieke 
zorgbehoeften door maatwerk onderwijs kunnen ontvan-
gen. Deze mogelijkheden staan vermeld in de AMVB Ex-
periment onderwijszorgarrangementen, dd. 24 mei 2022.

Faciliteren

Inclusiever onderwijs is een proces. Dit vraagt moge-
lijk tijdelijk extra investeringen, teneinde te komen tot 
duurzame voorzieningen. Op basis van het plan wil het 
Samenwerkingsverband tegemoetkomen in de kosten. 
Voorwaarde is dat de school de betreffende maatregel 
of voorziening op termijn duurzaam bekostigt. 

3.8 Monitoring

Gedurende het proces delen de deelnemende scholen 
hun ervaringen. Ook wordt een aantal indicatoren gefor-
muleerd. Ultiem doel is dat een bredere groep leerlingen 
zich geaccepteerd weet binnen de school en voldoende 
ondersteuning ervaart en zich toegerust weet. Hiertoe 
zal een set aan kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
worden opgesteld, die, waar mogelijk, aansluiten bij be-
staande instrumenten, zoals het Landelijk Doelgroepen 
Model (LDGM).    
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2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Inrichten projectstructuur

Projectplan X

- Samenstelling stuurgroep X

- Voorlichting & werving X X

- Voorlichtingsbijeenkomsten X

- Uitnodigen voorhoedescholen X
Voorbereiding
- Vaststellen beginsituatie 1e tranche

- Ontwikkeling inclusiemeter x

- Uitvoering 0-meting X
- Schoolspecifiek rapport met aanbe-
velingen X

- Planvorming per school X X X

Uitvoering
- Begeleiding

- Contacten met ketenpartners X X X X

- Kennisplatform X X X

- Studiedagen X X X

Monitoring
- Monitoring X X

4. Tijdpad 
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