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ONDERWIJS 
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Structuur! 

Voorstellen 

Passend/ Steeds Inclusiever Onderwijs 

Expertgroep Autisme & Onderwijs 

Doel van vandaag 
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Ledenenquête NVA (2019) 

Verwachtingen: Wat zou de focus van de NVA 
moeten zijn?   

90% van de leden is het er over eens dat de  

NVA zich moet inzetten voor:  

1.Vergroten van kennis over autisme bij 

gemeentes, in de zorg en in het onderwijs 

2.Verkorten van de zoektocht naar juiste hulp  

3.Een autismevriendelijke en meer 

begripvolle samenleving  

Een grote uitdaging! 

‘Most  Autistics aren’t 

like most  Autistics ’ 
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Expertgroep A&O 

 

Problemen in het onderwijs 
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Problemen in het onderwijs 

 

Problemen in het onderwijs 

 

1 /2 tot 1/3 deel van de thuiszitters heeft 
  

autisme! 

Vanuit Autisme Bekeken: 

bron: VAB, Elk kind een leerplek, 2014 
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Problemen in het onderwijs 

Vanuit Autisme Bekeken: 

- 27.000 (tijdelijke) thuiszitters vanwege 

geen passend onderwijs 

- 53% van mensen met autisme heeft 

vervolgopleiding niet afgemaakt 

- Slechts 32% heeft inkomen uit arbeid als 

belangrijkste inkomensbron 
bron: VAB, Position Paper Levensloopbegeleiding, 2020 

Oplossing of gevolg? Passend Onderwijs 

Uit de wet Passend Onderwijs:  

‘De school wordt verplicht om de 

onderwijsbehoefte van elke leerling in beeld 

te brengen, vast te stellen of de leerling 

behoefte heeft aan extra ondersteuning en 

vervolgens gepaste ondersteuning aan te 

bieden.’  

Steeds Inclusiever Onderwijs 
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Naar Steeds Inclusiever Onderwijs 

 

Doelstelling : Stapsgewijs steeds meer scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs staan klaar voor steeds méér 
leerlingen en studenten met een beperking 

Advies Onderwijsraad 2020 
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Steeds Inclusiever Onderwijs 

Ondersteuning en toerusting 

Verbrede zorgplicht: 

Alle scholen ‘lichte ondersteuning’ 

Mengvormen PO/ SO 

Thuisnabij! 
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Steeds Inclusiever Onderwijs 

 

Steeds Inclusiever Onderwijs 

Ondersteuning/toerusting leerkracht 

Kleinere klassen 

Max. aantal leerlingen met 
beperking 

Tijd voor lesvoorbereiding/ het 
kunnen geven van individuele  

aandacht 

Ondersteuning én toerusting! 
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Bron: 

Onderwijsraad juni 2020 

Naar Steeds Inclusiever Onderwijs: 

Mogelijkheid tot scholing 

Ondersteunende professionals 

NVA Expertgroep: 

Ieder kind mag verschillend zijn 

Begrip voor leerling én leerkracht 

Leerrecht! (ook online?) 

Passende ondersteuning voor 
alle leerlingen! 
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Naar steeds inclusiever onderwijs 

Stoppen met ‘bijspijkeren’ om aan 
de norm te voldoen 

Naar steeds inclusiever onderwijs 
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Naar Steeds Inclusiever Onderwijs 

Geen beperking maar 
een andere 

onderwijsbehoefte/  

ondersteuningsbehoefte 
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Niet werken vanuit Labelingmaar vanuit 

ondersteuningsbehoeften Naar 

Steeds Inclusiever Onderwijs 

Samengevat; de ijkpunten van de  

NVA Expertgroep Autisme en 
Onderwijs: 
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Voor jullie (en om te delen?)  

 

Naar Steeds Inclusiever Onderwijs 

Wat is daarvoor nodig? 

Denken in mogelijkheden 

Werken vanuit verbinding & dialoog 

Expertise over autisme én onderwijs! 
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Onderzoek en doén: inclusieve school 

 

Onderzoek en doén: Onderzoek inclusieve 

schoolOnderzoek en doén: inclusieve 

school 

Jongeren geven aan: Prikkels op school!   

Te druk in de gangen en bij kluisjes 

Geen zitplaatsen in de kantine 

Te veel herrie 

Geen rustige plekken 

Drukke omgeving met overal kleuren / posters 

Sociale interacties 

Welke kinderen ,  
met  wie ,  
welke ( sub ) groep ? 
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Visuele en auditieve overprikkeling 

Onderzoek en doén: Onderzoek inclusieve 

schoolOnderzoek en doén: inclusieve 

school Onderzoek en doén: Onderzoek 

inclusieve schoolOnderzoek en doén: 

inclusieve school 

Scholen nodig voor dit onderzoek! 

Jongeren geven oplossingen  

Meer zitplekken 

Aparte prikkelarme ruimte 

Andere routes van lokaal naar lokaal 

Vast aanspreekpunt op school 

Promoten Diversiteit, anders mogen zijn! 
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Zie onze stand bij AWA 

website www.focusonemotions.nl mail     
schoolplein2022@gmail.com 

Carolien Rieffe c.rieffe@fsw.leidenuniv.nl 

 

Vragen? 

 

http://www.focusonemotions.nl/

