Inclusief onderwijs

Behoefte aan inclusiviteit

Waarom is dit zo belangrijk?

Studenten kunnen tijdens het studeren
belemmeringen ervaren door
bijvoorbeeld leerstoornissen,fysieke of
zintuiglijke beperkingen, psychische
kwetsbaarheid of een chronische
ziekte. Daarnaast hebben ook
studenten met mantelzorgtaken,
zwangere studenten en studenten in
gendertransitie vaak behoefte aan
flexibiliteit of specifieke voorzieningen.

Met behulp van inclusief onderwijs zijn
bijzondere aanpassingen steeds minder
nodig. Hierdoor ontstaan er oplossingen
die niet alleen de individuele student
met een ondersteuningsvraag helpen,
maar tegelijkertijd voor alle studenten
belemmeringen wegnemen.

Wie spelen een belangrijke rol?
Studenten met een
ondersteuningsvraag
Het bestuur en de
medezeggenschapsraad
De overheid en beleidsmakers
Studentendecanen en
studiebegeleiders
Docenten en examencommissies

Daarnaast is het nastreven van inclusief
onderwijs ook wettelijk verplicht. De
inhoud van het VN-verdrag inzake
rechten van personen met een handicap
(artikel 24) geldt voor alle
onderwijsinstellingen. Scholen zijn
verplicht om inclusie van studenten
actief te bevorderen. Dit betekent o.a.
dat zij aanpassingen moeten verrichten
en voor algemene toegankelijkheid van
gebouwen en informatiesystemen
moeten zorgen.

Over ECIO
Expertisecentrum inclusief onderwijs
helpt bij het realiseren van inclusief
onderwijs.

Heb je ideeën over toegankelijker
onderwijs? Laat het ons horen!

073 680 07 83

Medezeggenschap: wat kun je als student
doen voor meer inclusief onderwijs?
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Vertel over jezelf

Deel je persoonlijke
ervaringen met studeren
met een beperking met
medestudenten. Waar ben
je tegenaan gelopen? Hoe
heb je dit aangepakt?
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Laat samen met medestudenten
van je horen. Welke
mogelijkheden zie je binnen je
opleiding om het onderwijs
toegankelijker te maken voor
studenten met een beperking?

Maak je zichtbaar

Ga in gesprek met het
bestuur van je hogeschool of
universiteit over mogelijke
verbeteringen. Dit kan via de
medezeggenschapsraad.
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Deel je ervaring

Maak er werk van!

Als student in de
medezeggenschapsraad heb
je invloed op beleid! Stel een
actieplan op en observeer wat
er beter kan.

Evalueer

Controleer hoe (overheids)
beleid wordt nageleefd en
evalueer hoe het werkt. Kijk
bijvoorbeeld naar hoe het
kwaliteitsgeld wordt
besteed.
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