
 

 
Inclusief onderwijs is meer dan alleen een internationale verplichting die volgt uit het 
VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag. Onderzoek 
toont aan dat inclusief onderwijs meerdere positieve effecten heeft voor zowel 
leerlingen met een beperking als leerlingen zonder beperking. In deze factsheet 
worden de drie belangrijkste positieve effecten van inclusief onderwijs uiteengezet.  
 

BETERE SOCIALE ONTWIKKELING  

Uit onderzoek blijkt dat inclusief onderwijs in vergelijking met gesegregeerd 
onderwijs (het in stand houden van twee aparte systemen van regulier en speciaal 
onderwijs) beter is voor de sociale ontwikkeling van kinderen met een beperking.1 Er 
blijkt meer interactie te zijn tussen de leerlingen. Leerlingen met een beperking 
hebben grotere vriendenkringen op een inclusieve school. Hun sociale netwerk is 
tevens breder, omdat hun vriendenkring diverser is. Kinderen in het speciaal 
onderwijs zijn vaker bevriend met kinderen die ook een beperking hebben. 
Daarnaast is het moeilijker voor hen om vriendschappen buiten school te 
onderhouden, omdat vrienden op school vaak niet in de buurt wonen en er door de 
lange reistijd naar school weinig tijd en energie overblijft.2 
 

POSITIEVE INVLOED OP SOCIALE ACCEPTATIE 
Inclusie in het onderwijs heeft een positief effect op sociale acceptatie van leerlingen 
met een beperking door scholieren in het regulier onderwijs.3 Dit heeft tevens een 
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Kinderrechtenorganisatie Defence for Children 

maakt zich sterk voor inclusief onderwijs. 

Onderwijs waarbij álle kinderen, ongeacht hun 

achtergrond of beperking, samen kunnen 

leren, werken en spelen in hun eigen buurt. 

Het recht op inclusief onderwijs is vastgelegd 

in het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap 

(IVRPH) en het VN-Kinderrechtenverdrag 

(IVRK). 

 

Onze inzet voor inclusief onderwijs wordt 

mogelijk gemaakt door de Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind.  
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positieve invloed op de mate van acceptatie van mensen met een beperking 
in de gehele maatschappij. Een specifieke studie laat zien dat leerlingen in 
een inclusieve klas meer acceptatie ontwikkelen voor mensen met  een 
beperking, zowel op school als daarbuiten. Door inclusief onderwijs worden 
leerlingen voorbereid op een inclusieve samenleving. 4 
 

HOGERE ONDERWIJSRESULTATEN 
Naast de positieve invloed op sociale ontwikkeling en sociale acceptatie heeft 
inclusief onderwijs ook een positieve invloed op onderwijsresultaten. Er worden in 
veel gevallen hogere onderwijsresultaten behaald in inclusieve klassen in vergelijking 
met gesegregeerde klassen. 5 Zo laat onderzoek zien dat studenten met en zonder 
beperking in een inclusieve klas betere resultaten boeken op het gebied van 
geheugencapaciteit, hogere denkniveaus vertonen, zich verbaal en schriftelijk 
uitgebreider kunnen uitdrukken en effectiever maatregelen kunnen nemen. 6 
Onderzoek toont aan dat leerlingen zonder beperking over het algemeen óók beter 
presteren in een inclusieve klas. 7 Dit positieve effect wordt veroorzaakt doordat er 
meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes in de klas en er hiervoor 
specifieke lesmethoden en schoolbrede strategieën toegepast worden.8  
 

HET DOEL VAN ONDERWIJS 
Onderwijs dient de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en bereid hen voor op 
deelname aan de maatschappij. De in dit literatuuronderzoek benoemde 
onderzoeksresultaten tonen aan dat dit beter lukt in een inclusieve 
onderwijsomgeving in vergelijking met een gesegregeerde onderwijsomgeving. Door 
de positievere invloed op de sociale ontwikkeling en de onderwijsresultaten van 
kinderen stimuleert inclusief onderwijs in grotere mate de persoonlijke groei. Dit 
geldt niet alleen voor kinderen met een beperking. Ook klasgenoten zonder 
beperking hebben baat bij een inclusieve onderwijspraktijk. Zowel de leerlingen met 
als de leerlingen zonder beperking zijn beter voorbereid op deelname aan de 
maatschappij; een maatschappij waarin zij moeten samenleven en werken met 
mensen met verschillende afkomst, geloven, geaardheden en beperkingen.  
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Op het platform In1school wordt het laatste 

nieuws rondom inclusief onderwijs, 

onderzoeken hierover en inspirerende 

voorbeelden verzameld. Ook worden hier 

concrete handvaten gegeven voor het zetten 

van stappen richting inclusief onderwijs.  

Kijk op www.in1school.nl  
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