
 

bewaard op 23-02-2017 1 

 
Waarom wil het GO! inclusief onderwijs realiseren? 

Het GO! ziet inclusie als een richtinggevend principe om over onderwijs na te denken. Het is onze 
maatschappelijke opdracht om alle lerenden binnen onze samenleving de beste ontplooiingskansen te 
bieden. Inclusief onderwijs is daarom geen doel op zich, het is een denkwijze om tegemoet te komen aan 
de interesses, talenten, competenties, leerstijlen, kortom het leerplezier van elke leerling. Dit geldt dus niet 
alleen voor één beperkte groep van leerlingen maar voor elke leerling. 

Inclusief onderwijs is een middel om te komen tot een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin 
iedereen evenwaardig kan en mag deelnemen, ongeacht zijn achtergrond of beperking. Het is een 
samenleving waarin iedereen zich verbonden en betrokken voelt.  

Waarom moet een leerling zoveel mogelijk in het gewoon onderwijs blijven?  

Eerder dan de vraag te stellen waarom zoveel mogelijk leerlingen in het gewoon onderwijs moeten blijven, 
willen we de vraag stellen hoe we ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de 
onderwijsbehoeften van zoveel mogelijk leerlingen. De nadruk komt te liggen op mogelijkheden. Een 
gedifferentieerde aanpak staat daarbij voorop. 

De zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken zijn hierbij richtinggevend: 

1. We werken doelgericht 

2. We stemmen onze inspanningen op elkaar af 

3. We zetten de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen centraal 

4. We houden rekening met de behoeften van leerkrachten 

5. We benutten de positieve aspecten van de leerlingen en de onderwijscontext 

6. We werken constructief samen 

7. We werken systematisch en transparant 

Blijft het buitengewoon onderwijs bestaan? 

Ja.  

Het buitengewoon onderwijs wordt binnen de GO! visie op inclusie niet verengd tot een plaats. Het staat 
voor de deskundigheid die doelgericht ingezet wordt in functie van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften 
van leerlingen. Deze deskundigheid kan ingezet worden voor het versterken en ondersteunen van een 
(school)team, over individuele interventies of over een structurele en permanente ondersteuning en 
omkadering. 

Moet inclusie morgen al een realiteit zijn? 

Inclusie is een dynamisch proces. 

Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap geratificeerd en moeten dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met een beperking – 10% van 
de bevolking – recht hebben om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus ook aan het 
onderwijs. Sindsdien groeit het onderwijs in Vlaanderen steeds meer naar inclusie. Het M-decreet dat in 
voege is sinds 1 september 2015 was hierin een eerste stap.  
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Inclusie zal morgen nog geen realiteit zijn. Daarom ziet het GO! de groei naar inclusie gefaseerd en op lange 
termijn. Er is vandaag al veel mogelijk binnen en buiten de contouren van het M-decreet. Maar om inclusie 
op lange termijn efficiënt te realiseren moeten we samen nadenken over de ontwikkeling van ons 
onderwijsmodel. 

Is er genoeg draagvlak voor inclusie? 

Onderwijsvernieuwing gaat gepaard met uitdagingen en onzekerheden. Door samen na te denken over hoe 
we ons onderwijs in de toekomst concreet vorm geven, creëren we verbinding en ontstaat het nodige 
draagvlak.  

Het GO! kiest vanuit zijn waarden en normen resoluut voor inclusief onderwijs. Dat is waar we naartoe 
willen groeien. Dit is een verhaal dat we samen met alle betrokkenen schrijven (directies, leerkrachten, 
zorgcoördinators, leerlingenbegeleiders, zorgteams, GON- en ION-begeleiders, CLB-medewerkers, 
leerlingen en ouders, enzovoort). Daarom starten we in het GO! een participatief traject waarin iedereen 
aan het woord kan komen en waarin we samen de verdere bouwstenen ontwikkelen naar inclusief 
onderwijs. 

Kinderen met een beperking krijgen meer ondersteuning in een buitengewone school. Zorg dat niet voor 
een beter welbevinden? 

Niet noodzakelijk. Het welbevinden van leerlingen is heel belangrijk, maar welbevinden is niet afhankelijk 
van een plaats. Het is eerder een samengaan van verschillende factoren zoals: 

 de inspraak die de leerling krijgt in wat hem of haar aanbelangt; 

 de betekenis die de leerling hecht aan zijn of haar schoolloopbaan; 

 de mate waarin de leerling kan participeren aan het hele schoolgebeuren; 

 een goed contact met medeleerlingen; 

 de expertise die de leerling omringd; 

 de betrokkenheid en verbinding met het schoolteam; 

 … 

Diversiteit is hierin een meerwaarde en kan zorgen voor meer samenhang. Kortom: samen leren 
samenleven. 

Kan ik dit als leerkracht wel aan? 

Het GO! is overtuigd van de competentie van de leerkrachten. Jullie kunnen blijven rekenen op bijkomende 
professionalisering en verspreiden van expertise om schoolteams te versterken. De 
competentiebegeleiders inclusie, de pedagogische adviseurs blijven jullie ondersteunen vanuit de 
pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Tenslotte is er ook een vast aanbod van vormingen over 
diversiteit, flexibele leertrajecten, zorgcontinuüm en handelingsgericht werken… 

Afstemming en wisselwerking is belangrijk. Dit zowel met de directie, tussen gewoon en buitengewoon 
onderwijs, tussen leerkrachten onderling, met GON of ION, met M-teams, met CLB-medewerkers, met 
welzijn, enzovoort.  

 


