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De uitdaging van het vanzelfsprekende: kinderen en hun rechten
Het Kinderrechtenverdrag (1989)

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006)



De uitdaging van het 
vanzelfsprekende
We lopen allemaal het risico weg te glijden in een praktijk 
die comfortabel, zelfs natuurlijk aanvoelt, maar die in 
werkelijkheid mensen met een beperking berooft van hun 
waardigheid, hun recht op het maken van keuzes en, 
uiteindelijk, de mogelijkheid een rijk en vol leven te leiden.

Bron: Oliver, M. (1996). Understanding disability. From Theory to
research. Basingstoke: Macmillan Press Ltd.



Het ‘VN-verdrag handicap’ is twaalf
jaar oud, maar gehandicapten,
fysiek uitgedaagden, invaliden,
arbeidsbeperkten, zelfredzame,
participerende burgers of hoe u
ons ook wilt noemen, hebben nog
steeds nauwelijks kans op een baan

Petra Jorissen, Trouw 24-02-2018



Van het medische model naar het sociale model
De stem van de leerling en eigen regie

Van praten voor
via praten met
naar luisteren naar

Van plannen maken voor
via plannen maken met
naar plannen maken door

Van ‘wat is er mis met jou en wat gaan wij daaraan doen’ naar ‘wat vind jij dat je nodig 
hebt om het beste uit jezelf te halen en wat werkt bij jou’

Van het probleem bij de leerling en/of 
ouders neerleggen naar de context in 
ogenschouw nemen en kritisch de eigen 
rol, opvattingen en overtuigingen 
onderzoeken
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Without us!
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Diversiteit en inclusie: complexe begrippen
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De professionele dialoog

❑ Wat hebben onze leerlingen van ons nodig om nu en later te kunnen 

functioneren en participeren in een democratische en rechtvaardige 

samenleving gekenmerkt door een steeds groter wordende diversiteit?

❑ Hoe waarderen we diversiteit bij ons op school?

❑ Hoe gaan we om met diversiteit en wat merken de leerlingen ervan?

❑ Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen op school, thuis en

in de wijk zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt en tot zijn/haar recht 

komt?





Uiteindelijk gaat het om Inclusief denkende en handelende leraren die de overtuiging hebben 
dat:

❑ inclusief onderwijs de beste voorbereiding is op een inclusieve samenleving.
❑ alle jeugdigen willen en kunnen leren en iets willen bereiken.
❑ de ervaringskennis van leerlingen en ouders hen kan helpen in hun werk.
❑ gewicht toekennen aan de stem van jeugdigen en ouders vanzelfsprekend is, ook als het 

ingewikkeld wordt.
❑ elke leerling iets kan leren van een andere leerling.
❑ zij meer bereiken wanneer zij aansluiten op wat leerlingen wel kunnen (hun talenten) en 

willen (hun aspiraties).
❑ Het soms nodig is ruimte te maken voor de expertise en inbreng van collega’s uit andere 

disciplines.
❑ de expertise en visie van deze collega’s een aanvulling en een verrijking zijn.



Leerling als lakmoesproef

❑ Heeft mijn leraar waardering en respect voor de verschillen tussen 
leerlingen/studenten in de klas?

❑ Houdt zij hier ook rekening mee?
❑ Wat zie ik daarvan terug in de klas?
❑ Waardeert zij alle leerlingen/studenten in dezelfde mate?
❑ Maakt zij gebruik van die verschillen of ervaart zij die vooral als een 

probleem?
❑ Kan elke leerling/student naar vermogen meedoen?
❑ Geeft mijn leraar het goede voorbeeld hoe om te gaan met elkaar?
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Specialist
Vakspecifieke 
competenties

Verdiepte kennis, 
vaardigheden en 

ervaring 
Inclusieve 
attitude

Generalist
Algemene kennis van andere disciplines, 

interprofessioneel samen kunnen werken, meerdere 
perspectieven in kunnen nemen, expertise van anderen 

zien als aanvullend en waardevol, 
communicatievaardigheden

De T-shaped
Professional als 
opleidingsperspectief 
voor de inclusieve 
leraar



Als kinderen en jongeren niet tijdens 
hun schoolperiode goede voorbeelden 
van inclusief denken en handelen zien, 
hoe moeten zij zich dan ooit het 
inclusieve denken en handelen eigen 
maken, nodig voor een democratische, 
rechtvaardige en meer inclusieve 
maatschappij?

Bron: Boerwinkel, F. (1975). Inclusief denken – Een andere tijd 

vraagt een ander denken. Bussum: Unieboek



If you want something You’ve 

never had 

then you’ve got to do 

something

you’ve never done.
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