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Perspectief van leraren op inclusief onderwijs

De afgelopen maanden is de inclusiegedachte in Vlaanderen sterk op de voorgrond getreden. Het afblazen van het
leerzorgkader en de beleidsnota betreffende de dringende maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsnoden
– en zeker ook de bedenkingen die daarbij werden geformuleerd – zijn daar niet vreemd aan. Alsof ze dit wisten
hebben de auteurs een profetisch boek geschreven. Hiervoor gingen ze op zoek naar voorbeelden van gelukte inclusie
in de onderwijspraktijk. Om die grondig te analyseren en daaruit passende besluiten te trekken. Het werd een
interessant boek dat de voor- en tegenstanders –want die zijn er ook – van inclusief onderwijs zeker niet onberoerd
zal laten. De moeite waard om met een open geest te lezen.
In het eerste deel komen zeventien leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs aan het woord die
inclusie hebben zien en/of doen werken. Ze werden op een systematische manier geïnterviewd waardoor de auteurs
op zoek konden gaan naar gelijkenissen en verschillen in de verhalen. Dit stelde hen in staat om enkele concrete
besluiten te formuleren.
In het tweede deel van het boek spinnen de auteurs de rode draad die doorheen de zeventien verhalen loopt. De
antwoorden die ze hierbij vinden nestelen zich rond de volgende thema’s:






Hoe verloopt de keuze voor een kind met een beperking?
Wat doet men met de onzekerheid die deze keuze met zich meebrengt?
Wat is het belang en het gevolg van inclusie?
Hoe zit het met de sociale relaties binnen de klas?
Hoe zit het met de communicatie en de werking van het team?

In het derde en laatste deel sommen de auteurs de leerpunten op die uit de verschillende interviews naar voren
kwamen. Bij elk punt staan ze even stil. De conclusies zijn vaak even verrassend als vanzelfsprekend. Hoe dit samengaat, lees je beter zelf.
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