
TOEKOMSTVERKENNING
INCLUSIEVER 
ONDERWIJS 
U I T G E V O E R D  V O O R :  

Auteur: Carlijne Vos,
Trainee Bursar Society
Juni 2022  



INLEIDING
Inclusie is in. Veel scholen hebben tegenwoordig “inclusie” bij hun

rijtje met kernwaarden staan. Ook in de landelijke politiek speelt dit

thema. De destijds minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en

Media, Arie Slob, kwam in een beleidsreactie op de evaluatie van

passend onderwijs met een langetermijnvisie voor kinderen met een

ondersteuningsbehoefte, waarin hij spreekt over inclusiever onderwijs

als stip aan de horizon. Er is echter ook kritiek vanuit het

onderwijsveld zelf en vanuit instanties die zich hard maken voor een

inclusievere samenleving. De afgelopen jaren zijn de

leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs juist toegenomen en ook

het aantal structurele thuiszitter stijgt. “Dat is toch niet inclusief?”

zullen critici zeggen. 

Wat is inclusiever onderwijs eigenlijk? Hoe ziet de beweging naar

inclusiever onderwijs eruit? En op welke manier kan een

expertisedienst van waarde zijn voor deze beweging? Voor de

Externe Dienstverlening van SSOE zijn dit vragen die constant gesteld

moeten blijven worden. Zodoende om in het oog te houden of de

dienst de goede dingen doet om écht bij te dragen aan inclusiever

onderwijs. Een toekomstverkenning biedt hiervoor een uitkomst,

omdat het helpt een mogelijk beeld van inclusiever onderwijs in

Nederland voor te stellen op basis van ontwikkelingen die we nú zien. 

In deze publieksversie worden de belangrijkste bevindingen van de

toekomstverkenning naar inclusiever onderwijs samengevat. Dit zijn

drie horizonnen die de mogelijke toekomst van inclusiever onderwijs in

Nederland beschrijven. Hou hierbij in het oog dat een

toekomstverkenning geen toekomstvoorspelling is. Een

toekomstverkenning helpt ons met onderzoek, creativiteit en

verbeeldingskracht kritisch naar onze huidige plek in het Nederlandse

onderwijs te kijken. Met deze horizonnen willen SSOE en de ED

onderwijsinstellingen prikkelen na te denken over hun plek binnen

inclusiever onderwijs: hopelijk kunnen we samen de dialoog over dit

onderwerp aangaan! 

Definitie 
inclusiever onderwijs
gehanteerd voor deze

verkenning:
 

Inclusiever onderwijs is een
beweging in het onderwijs die
kijkt naar alle leerlingen in hun
complete context en probeert
de spelregels van ‘naar school
gaan’ zo in te richten dat alle

leerlingen dit spel samen
kunnen spelen. 

Voor deze vragen geldt een
tijdsspanne van ongeveer 15

jaar, omdat dit aansluit bij de
beleidsnota van het Ministerie

van Onderwijs. 
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Horizon 1 beschrijft het heden: Business as Usual. Deze horizon

wordt gekarakteriseerd door het feit dat elementen ervan

onhoudbaar zijn. Er is een roep om de dingen anders te doen,

maar bepaalde structuren houden het systeem in stand. 

Horizon 3 beschrijft een Emerging Future, een eindbeeld, een

mogelijke toekomst die we ons kunnen voorstellen op basis van

ontwikkelingen en intuïties van nu. Horizon 3 is een innovatieve

toekomst: een beeld van hoe de wereld zou kunnen zijn als de

remmende structuren van Horizon 1 doorbroken zijn. 

Horizon 2 zijn de disruptieve ontwikkelingen (Disruptive

Innovation) die ervoor zorgen dat horizon 3 dominant wordt over

horizon 1. Deze ontwikkelingen ondermijnen de status quo. Ze zijn

rommelig, ambigu en experimenteel. 

DRIE HORIZONNEN

Voor de verkenning zijn gesprekken gevoerd met respondenten die

zich op allerlei lagen van het Nederlandse onderwijs begeven: op de

scholen zelf met leerkrachten, intern begeleiders en directeuren, met

medewerkers en bestuurders van samenwerkingsverbanden en

schoolbesturen, met instanties die zich hard maken voor inclusiever

onderwijs, en natuurlijk met medewerkers van de Externe

Dienstverlening. Op basis van hun input en grondige desk research

zijn drie horizonnen beschreven volgens de Three Horizons Method

(ontwikkeld door Bill Sharpe). 

BRON: UNIVERSITY FOR THE

THIRD HORIZON

De drie horizonnen.

Elementen van alle drie zijn

continu aanwezig. Alleen

de ene is dominanter dan

de ander. 
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INCLUSIEVER ONDERWIJS IN
DRIE HORIZONNEN

HORIZON 2

CHAOTISCHE
VOORUITGANG

HORIZON 3

INCLUSIEVER OP DE
KAART

HORIZON 1

BUSINESS AS USUAL 
IN PASSEND
ONDERWIJS
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Beleidsstelsel passend onderwijs: weinig sturing op inhoud. 
Lerarentekort remt uitvoering passend onderwijs.
Inclusie als belangrijke waarde, maar inclusie 'doen' blijft
lastig. 
Belemmeringen inclusiever onderwijs: 

Gebrek aan kennisdeling tussen onderwijsinstellingen.
Invulling rol samenwerkingsverbanden onduidelijk.
Zorg, onderwijs en gemeente zijn gescheiden
werelden, o.a. door gescheiden geldstromen. 
Samenwerking regulier en speciaal komt onvoldoende
van de grond.

Scholen en onderwijsinstellingen nemen heft in eigen
handen door samen te werken op allerlei gebieden.
Overheid blijft achterlopen in deze ontwikkeling. 
Initiatieven zeer divers, maar daardoor ook
gefragmenteerd. 
Lerarentekort blijft probleem, maar scholen experimenteren
met nieuwe vormen van onderwijs om dit op te vangen.
Samenwerkingsverbanden gaan op zoek naar de regierol.
Tweedeling scholen die hard op weg zijn naar inclusiever
onderwijs en scholen die achterblijven.

Overheid voert systeemveranderingen door: verlating van
het selectiemoment naar het VO; vergemakkelijking
financiering vanuit zorg en onderwijs. 
Ontstaan combinatiescholen waar speciaal en regulier
onderwijs bij elkaar komt.
Overige scholen schroeven ondersteuning op: vaste
gespecialiseerde vraagbaken op school ontstaan en ad-
hoc arrangementencultuur verdwijnt.
Samenwerkingsverbanden nemen de regierol op zich.
Nieuwe generatie ouders drijft inclusieve gedachte.
Instabielere wereld maakt voor de klas staan een
uitdaging: systeemproblematiek boven officiële diagnoses.



HORIZON 1: 
BUSINESS AS USUAL IN
PASSEND ONDERWIJS

Horizon 1 is het staartje van een turbulente periode. Het ergste van de

coronapandemie lijkt achter de rug - al weten we natuurlijk nooit wat

nog komen gaat. Na een vreemde periode van lockdown in, lockdown

uit kan het onderwijs de stand van zaken opmaken. Hoe staat het met

onze leerlingen? En hoe staat het met ons personeel? Wie zijn er

afgehaakt en hoe krijgen we die weer terug in het zadel? 

Het huidige beleidsstelsel is passend onderwijs: in passend onderwijs

zitten zoveel mogelijk kinderen op het regulier onderwijs en wordt

alleen verwezen naar het speciaal als dat niet anders kan. De

ondersteuning wordt niet centraal regelt, maar die

verantwoordelijkheid ligt bij regionaal georganiseerde

samenwerkingsverbanden. Verder is het belangrijk dat de invulling

van het woord passend ook ligt bij deze samenwerkingsverbanden.

Dit betekent dat er vanuit de overheid weinig sturing is op de inhoud. 

Passend onderwijs heeft sinds haar invoering in 2014 al veel kritiek te

verduren gehad. Voor een deel van het veld voelt het als een

verkapte bezuinigingsmaatregel (de meningen zijn verdeeld over in

hoeverre dit waar is of niet) en leerkrachten geven aan dat de

klassen te groot zijn om kinderen met diverse

ondersteuningsbehoeftes binnenboord te houden. Door een nijpend

lerarentekort – dat eerder erger dan beter gaat worden de komende

jaren - ziet het er niet naar uit dat klassenverkleining op korte termijn

mogelijk is. 

Ondanks de initiële kritiek op passend onderwijs dragen steeds meer

scholen inclusie uit als een belangrijke waarde, maar inclusie “doen”

blijkt in de praktijk lastig. Het onderwijsveld is geschrokken van de

toenemende leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs en van de

structurele groep thuiszitters. Helaas werpen initiatieven om dit

daadwerkelijk aan te pakken momenteel nog geen vruchten af, maar

de wil is er wel. 4



Het ontstaan van plusklassen is een goed voorbeeld van een manier

waarop reguliere scholen een structurele plek creëren voor kinderen

die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Reguliere scholen

proberen, met hulp van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden,

langzaam meer kinderen binnen de deuren te houden. 

De relatie met ouders vraagt inzet. Ouders zien meestal de waarde

van inclusiever onderwijs wel in, maar willen uiteindelijk het beste

voor hún kind. Dit betekent soms dat zij inclusiever onderwijs

aanjagen door mee te denken over de mogelijkheden. Tegelijkertijd

zien we dat ouders inclusiever onderwijs remmen als ze het gevoel

hebben dat het ten koste gaat hun eigen kind. Weinig leerlingen in

speciaal onderwijs maken de transitie terug naar het reguliere

onderwijs, omdat ouders hun kind niet van de school willen halen

waar het eindelijk goed gaat. 

BEHOEFTES IN DE KLAS
Gedragsproblematieken voeren de boventoon. Leerkrachten ervaren een intensivering
van problematieken, die mogelijk versterkt zijn door de lockdowns tijdens de
coronapandemie. Er zijn landelijke niet substantieel meer leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs, maar de intensiteit en de complexiteit
van hun onderwijsbehoeften zijn veranderd. Dit uit zich vaak via externaliserend gedrag
in de klas. Deze toename van gedragsproblemen is een symptoom van heel veel andere
trends die tegelijkertijd in het klaslokaal bij elkaar komen. De druk om te presteren die
toeneemt, het sociaal-emotionele en mentale welzijn van kinderen is steeds vaker een
heikel punt, thuissituaties die verslechteren door de toenemende ongelijkheid in de
samenleving, en communicatieve vaardigheden van leerlingen zijn steeds vaker
onvoldoende. Leerkrachten hebben daarom behoefte aan deskundigheidsbevordering op
het gebied van externaliserend gedrag en groepsdynamica. 
Specifieke behoeftes verschillen per regio. Toename van informatietechnologische
banen in de Brainport regio Eindhoven hangt samen met meer leerlingen met de
diagnose autisme (ASS) en leerbeperkingen. Er zijn aanwijzingen dat cluster 4 sneller
groeit in deze regio dan in de rest van Nederland, waarvan 80% van de nieuwe leerling
op het SO van eerste generatie, niet-westerse achtergrond is. Een aantal kilometers
verder spelen in de regio Helmond juist achterstanden op het gebied van taal en
communicatie een grote rol. Zo hebben alle regio's unieke behoeftes die om
verschillende aanpakken vragen.
Studenten in het beroepsonderwijs hebben ondersteuning nodig op het gebied van
communicatieve vaardigheden. Voor het beroepsonderwijs is de aansluiting tot de
arbeidsmarkt belangrijk. Alleen de studenten hebben niet altijd de communicatieve
vaardigheden die werkgevers van ze verwachten. 5



Innovatieve trajecten komen moeilijk van de grond vanwege een

gebrek aan kennisdeling. Onderwijsinstellingen proberen wel

degelijk nieuwe dingen uit. Het gevaar zit erin dat men probeert

het wiel opnieuw uit te vinden in plaats van best practices te

delen. 

De samenwerkingsverbanden zijn nog steeds op zoek naar hun rol

en men vraagt zich af of deze bestuurslaag optimaal

functioneert. Samenwerkingsverbanden hebben hun

ondersteuning zeer verschillend ingericht. Dat brengt frustratie

met zich mee vanuit het veld en zorgt voor ongelijkheid in

ondersteuning. Door deze diverse aanpakken heeft de

Nederlandse overheid ervoor gekozen de regels rondom de

basisondersteuning aan te scherpen. 

Een derde belemmering is de samenwerking tussen zorg,

onderwijs en gemeente. Doordat de geldstromen tussen zorg en

onderwijs gescheiden zijn is het in de praktijk lastig om

ondersteuning te organiseren voor kinderen die vallen binnen

beide potjes. Daarnaast treedt de gemeente niet altijd adequaat

op waardoor de integrale blik die nodig is om sommige kinderen

binnenboord te houden ontbreekt. 

Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs komt nog

onvoldoende van de grond. Verschillende instanties en experts

pleiten voor betere samenwerking tussen deze twee vormen van

onderwijs, maar structurele samenwerking en kennisdeling lijkt op

dit moment nog ver weg. 

Een aantal elementen in het huidige systeem belemmeren de

transitie naar inclusiever onderwijs. 
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HORIZON 2:
CHAOTISCHE
VOORUITGANG
Om de status quo te doorbreken gaan scholen en onderwijsinstanties

zelf aan de slag. Systemische problemen, zoals de gescheiden

geldstromen tussen zorg en onderwijs, en het lerarentekort blijven

verandering drukken. De overheid zal in deze periode hier niet

adequaat op handelen. De Nederlands overheid verankert het

leerrecht, maar hier vloeit geen concreet beleid uit voort. Echter, het

veld beseft in steeds grotere mate dat inclusiever onderwijs bij hen

moet beginnen. Partners gaan daarom naar elkaar op zoek om

allerlei losse pilots en projecten op te starten. Aanjagers blijven het

kind in het oog houden en schrapen financiering uit allerlei potten bij

elkaar. 

De initiatieven zijn zeer divers: plannen om specifieke doelgroepen

binnen reguliere scholen te houden, projecten om taalproblematieken

aan te pakken, communicatielessen, emotioneel-welzijnstrajecten,

het jaarklassensysteem loslaten, of het delen van schoolgebouwen.

Verder zal toenemende digitalisering nieuwe mogelijkheden creëren

voor kinderen om hybride les te volgen. Alles gebeurt tegelijkertijd. Er

zijn trajecten die slagen en trajecten die mislukken. Deze horizon

wordt daarom gekarakteriseerd als chaotische vooruitgang, waarin

het een uitdaging is om van elkaar te blijven leren en niet zelf

constant het wiel te willen uitvinden. 

Het lerarentekort blijft ook binnen deze horizon een probleem, maar

scholen experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs om dit

tekort op te vangen. Bijvoorbeeld, door een open leercentrum in te

richten, waardoor meer tijd is voor individuele begeleiding.

Tegelijkertijd is er een kanteling zichtbaar in de lerarenopleiding,

waar langzaam steeds meer aandacht komt voor het speciaal

onderwijs en voor specifieke syndromen, ziektebeelden of

ontwikkelstoornissen. 
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In deze chaos gaan samenwerkingsverbanden op zoek naar hun rol.

Naast bureaucratische geldverdeler zien samenwerkingsverbanden

het als hun taak om ondersteuning te faciliteren. Dit doen ze door

hun interne ondersteuningsaanbod uit te breiden en door

samenwerking met partners te stimuleren en te financieren. 

Langzaam ontstaat er een tweedeling tussen de scholen die hard op

weg zijn met inclusiever onderwijs en scholen die blijven vasthouden

aan de klassieke vorm van onderwijs. De scholen in de stedelijke

gebieden ontwikkelen sneller, omdat zij meer geld te besteden

hebben door schaalvoordeel. Samenwerking met de gemeente gaat

in de steden ook makkelijker. Grote gemeentes zijn beter in staat een

leidende rol te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Als gevolg worden scholen in een concurrentiepositie gebracht met

elkaar, waardoor ontwikkeling wordt gedreven en scholen zichzelf

willen onderscheiden op het gebied van inclusiever onderwijs. 

Kleine krimpende gemeentes kampen echter met teruglopende

leerlingenaantallen, waardoor het steeds moeilijker wordt om

voldoende ondersteuning te faciliteren. Kleine scholen kunnen worden

opgeheven of fuseren met een andere school. Als

samenwerkingsverbanden en schoolbesturen niet acteren op deze

ontwikkeling, bijvoorbeeld door een solidariteitssysteem voor het

verdelen van geld, zal de kloof tussen scholen groeien. 

Ondertussen neemt in de Brainport regio het aantal kinderen met de

diagnose ASS toe. De toestroom naar het speciaal onderwijs binnen

Cluster 4 zal ook gestaan doorgaan. Speciale scholen in de regio

zullen door toenemende leerlingenaantallen van voornamelijk niet-

westerse achtergrond op zoek gaan naar samenwerking met

reguliere scholen en andere onderwijspartners om deze toestroom te

dempen. De financiering hiervan zal echter lastig te realiseren zijn,

omdat de overheid haar ogen sluit voor de specifieke situatie in de

Brainport regio. 
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HORIZON 3:
INCLUSIEVER OP DE
KAART
De chaotische vooruitgang van Horizon 2 wordt vooral aangedreven

door aanjagers in het onderwijs zelf, maar in Horizon 3 is eindelijk de

Nederlandse politiek aangehaakt. Doordat mensen uit de praktijk –

vanuit het onderwijs zelf, maar uiteindelijk ook vanuit jeugdzorg en de

gemeente - vanaf onderaf inclusiever onderwijs gewoon gaan doen

moet de Nederlandse politiek wel aanhaken op deze ontwikkeling.

 

In Horizon 3 is het selectiemoment van het primair onderwijs naar het

voortgezet onderwijs verlaat. Een systeemverandering waar het

onderwijs zelf al jaren voor pleit. Hierdoor gaan kinderen langer met

elkaar naar school met verschillende niveaus door elkaar,

bijvoorbeeld in brede brugklassen. Leerlingen hebben langer de tijd

om zichzelf te ontplooien en het is mogelijk om verschillende vakken

op verschillende niveaus te volgen. 

De verschillende geldstromen tussen zorg en onderwijs bestaan nog

steeds, maar de Nederlandse politiek probeert door nieuwe

regelingen samenwerking tussen zorg en onderwijs te

vergemakkelijken. Dit lukt gedeeltelijk, maar het systemische verschil

tussen deze twee domeinen – een verschil dat begint bij de scheiding

op de aparte ministeries zelf – blijft moeilijk te overbruggen. In de

praktijk zullen onderwijs en zorg echter steeds beter samenwerken en

is het makkelijker om hier budget voor vrij te maken dan voorheen.

Daarnaast is er veel aandacht vanuit de overheid voor de gehele

schoolloopbaan, de transitie naar arbeid en wordt de link met het

voorschoolse versterkt. 

Een uitkomst van deze verbeterde samenwerking is het ontstaan van

scholen waarin speciaal en regulier onderwijs en zorg samenkomen.

Hoewel speciaal onderwijs altijd zal blijven bestaan voor de kinderen

die het nodig hebben, zullen deze klassen niet altijd meer in aparte

gebouwen zitten. Hierdoor wordt het mogelijk voor kinderen om een

combinatie van speciaal en regulier te volgen. 
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Op deze scholen wordt klassikaal onderwijs met vooraf vastgestelde

leerlijnen grotendeels losgelaten. Deze scholen hebben een breed

scala aan expertise in huis om deze vorm van onderwijs aan te

kunnen bieden. De scheidslijn tussen ‘speciaal’ en ‘regulier’ zal steeds

meer vervagen. 

Niet alle scholen zullen speciaal en regulier zo dicht bij elkaar

kunnen/willen brengen, maar ook zij zullen proberen zoveel mogelijk

leerlingen binnen de deuren te houden. Leerkrachten worden hierin

ondersteund door vaste vraagbaken op school. Deze vaste

vraagbaken zijn speciaal opgeleid voor deze positie en opereren met

een brede blik. Zij zullen vooral toegespitsts zijn op

gedragsproblematieken, groepsdynamieken in de klas en sociaal-

emotionele problemen. Afhankelijk van de grootte van de school

zullen orthopedagogen of andere specialisten op het gebied van

motoriek, executieve functies, en verschillende syndromen en

ontwikkelstoornissen hen aanvullen. Op het voortgezet onderwijs

zullen dit vaak vaste medewerkers zijn. Op de kleinere basisscholen

bewegen deze specialisten zich heen en weer tussen een aantal

vaste scholen waarvan ze het docententeam kennen. 

Samenwerkingsverbanden hebben binnen deze horizon de regierol op

zich genomen. Regionale verschillen tussen samenwerkingsverbanden

blijven bestaan, maar naast hun taak als geldverdeler zijn zij degene

die op alle ondersteuning toezien. Sommige

samenwerkingsverbanden kiezen ervoor complete

ondersteuningsdiensten in te richten door orthopedagogen en andere

deskundigen zelf in dienst te nemen. Anderen voeren de regie binnen

een netwerk van organisaties uit, waarin vaste partners ondersteuning

leveren. De samenwerkingsverbanden zien erop toe dat deze

specialisten zoveel mogelijk werken op vaste scholen en dat de

lijntjes tussen organisaties kort blijven. Dit betekent het einde van

losse trajecten en arrangementen en het begin van stabiele

samenwerking om scholen inclusiever in te richten. 
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Een stabiele samenwerking maakt preventief werken mogelijk.

Doordat het ad hoc karakter van arrangementen verdwijnt komen

problemen in de klas veel sneller in beeld. Bijvoorbeeld, de vaste

orthopedagoog ontmoet de docent van groep 4 in de wandelgangen

en kijkt daarna mee in de klas. Doordat de financiering makkelijker tot

stand komt wordt het ook mogelijk om kennis aan de voorkant in te

zetten: er is een breed aanbod aan cursussen en workshops voor

docenten en daarnaast denken experts op schoolniveau mee over

leerlijnen of andere aanpassingen die voor alle leerlingen bevorderlijk

zijn. 

Kenmerkend voor deze horizon is dat de kinderen van een nieuwe

generatie ouders op school zit. Deze generatie kijkt anders naar

inclusie en diversiteit dan de generaties voor hen. Deze ouders zullen

de inclusieve gedachte juist onderstrepen en straffen scholen af die

niet aan deze waarde kunnen voldoen. Waar voorheen ouders nog

weleens als een bottle neck werden gezien, zijn zij in deze horizon

juist drivers van de inclusieve gedachte. Hetzelfde geldt voor de

nieuwe generatie leraren die aan het werk gaan. Door veranderingen

op de lerarenopleiding zijn leraren beter toegerust om de taak van

inclusiever onderwijs uit te voeren. 

In de klas staan de docenten echter wel voor een uitdaging. In een

steeds instabielere wereld zijn vluchtelingenstromen toegenomen en

ook binnen Nederland zelf neemt de sociaaleconomische ongelijkheid

toe. Systeemproblematiek (het sociale systeem waarin een kind zich

bevindt) zal daarom de boventoon voeren boven officiële diagnoses.

In de Brainport regio is sprake van een verdere toename van niet-

westerse migranten met gedragsproblematiek en een toename van

de diagnose ASS. Echter, in deze horizon zijn scholen beter toegerust

om de kinderen van deze gezinnen op te vangen. Dit komt door de

verbeterde samenwerking tussen het regulier en speciaal en doordat

door de jaren heen veel beter in de beeld is gekomen wat deze

groep nodig heeft. 
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HOE NU VERDER?
De 3 horizonnen beschrijven verschillende beelden van inclusiever

onderwijs. Dit beeld is echter niet in steen gebeiteld. Het is een

aanzet om de discussie over inclusiever onderwijs met elkaar te

voeren en zo na te denken over hoe deze beweging verder voeten

aan de grond krijgt. Het is voor onderwijsinstellingen daarom

interessant om na te denken over hun plek binnen de verschillende

horizonnen. De toekomstverkenning geeft ook aanzet om na te

denken over handelingsopties.  Wat kan een organisatie doen om

bepaalde elementen, die zij als nastreefbaar ziet, te versterken? 

Neem als voorbeeld de Externe Dienstverlening van SSOE. Een

belangrijke karakteristiek van horizon 3 is de manier waarop

ondersteuning is ingericht: minder ad-hoc per casus en meer gericht

op stabiele ondersteuning door intern personeel of vaste partners.

Een belangrijke vraag is daarom welke rol de Externe Dienstverlening

als expertisedienst nog heeft in een wereld waarin ondersteuning

bijna volledig door intern personeel wordt verzorgd. 

Een mogelijk antwoord hierop voor de ED is om betrokken te zijn bij

het ontstaan van systemische interventies aan de voorkant.

Bijvoorbeeld, trajecten die als focus hebben om bepaalde

doelgroepen beter te kunnen begeleiden op scholen. Naarmate de

wens naar een inclusiever onderwijssysteem toeneemt zal er expertise

nodig zijn om dit vorm te geven: dat is de rol die de Externe

Dienstverlening wellicht te spelen heeft binnen inclusiever onderwijs. 

Door op deze manier na te denken over de plek van uw organisatie

binnen de verschillende horizonnen ontstaan handelingsopties. Op de

laatste pagina staan een aantal vragen om andere

onderwijsinstellingen hierbij op weg te helpen. Graag gaan de

Externe Dienstverlening en Stichting Speciaal Onderwijs en

Expertisecentra met u in gesprek hierover. Hopelijk maken we samen

een stukje van deze toekomstverkenning realiteit. 
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DISCUSSIEVRAGEN 

HORIZON 2

CHAOTISCHE
VOORUITGANG

HORIZON 3

INCLUSIEVER OP DE
KAART

HORIZON 1

BUSINESS AS USUAL 
IN PASSEND
ONDERWIJS
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Wat vinden wij binnen deze horizon nastreefbaar?
Op welke elementen van deze horizon kunnen wij
invloed uitoefenen? 

bijvoorbeeld: Hoe ziet een betere samenwerking
tussen zorg, onderwijs en gemeente er voor ons
uit? 
Hoe krijgen we het speciaal en regulier dichter bij
elkaar? 
Hoe kunnen wij vaste ondersteuning op scholen
mogelijk maken? 

Als organisatie kunt u nadenken over: 

Welke elementen uit deze horizon willen we
achterlaten? 
Wat willen we behouden?
Wat is onze rol binnen deze horizon en
kunnen wij wellicht invloed uitoefenen op
belemmeringen binnen het huidige
systeem? 

Als organisatie kunt u nadenken over: 

Welke krachten zijn er die verandering en
innovatie teweeg brengen? 
Hoe verhouden wij ons tot die krachten? 
Met welke partners kunnen wij duurzame
samenwerking aangaan? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we best
practices delen met en leren van anderen?

Als organisatie kunt u nadenken over:



Laten we samen het gesprek voeren
over inclusiever onderwijs! 



Externe Dienstverlening 
088 214 01 00 
https://www.externedienstverlening.nl/
info@externedienstverlening.nl 

SSOE Bestuursbureau
088 214 01 01 
https://www.ssoe.nl/
secretariaat@ssoe.nl

Mytylschool Eindhoven
040 241 8181 
https://www.mytylschooleindhoven.nl/

MBS Eindhoven
040 251 58 59
https://www.mbseindhoven.nl/

Autisme Steunpunt 
088 214 01  02 
https://www.autismesteunpunt.nl/

Expertisecentrum Antoon van Dijkschool 
0492 516 335
https://www.antoonvandijkschool.nl/

Arbeids Transitie Centrum (ATC) 
088 214 01 03  
https://www.ssoe.nl/transitie

https://www.externedienstverlening.nl/
https://www.ssoe.nl/
https://www.mytylschooleindhoven.nl/
https://www.mbseindhoven.nl/
https://www.autismesteunpunt.nl/
https://www.antoonvandijkschool.nl/
https://www.ssoe.nl/transitie

