INDEX VOOR INCLUSIE
De Index voor Inclusie is een ‘gereedschapskist’ die scholen voor
primair en voortgezet onderwijs kan helpen bij het ontwikkelen
van een inclusieve setting. De Index geeft antwoord op de vraag
hoe scholen omgaan met diversiteit en wat daarbij de prioriteiten
voor verbetering zijn. De teksten zijn geschreven door professor
Tony Booth en Mel Ainscow van de Universiteit van Canterbury in
Engeland en gecoördineerd door het ‘Centre for Studies on
Inclusive Education’ (CSIE) in Bristol.
De Index is ontwikkeld in samenwerking met schoolteams, ouders,
bestuurders, onderzoekers en zorg- en welzijnsorganisaties en is
wetenschappelijk onderbouwd. Het materiaal is in 28 talen
vertaald en 8 nieuwe talen zijn in ontwikkeling. De Index wordt
gebruikt in meer dan 45 landen.

De Index biedt concrete ondersteuning om te komen tot
aanzienlijke verbeteringen in de leer- en onderwijsomgeving voor
iedereen. Het is een praktisch document dat aangeeft wat inclusie
betekent voor alle aspecten van het schoolleven, niet alleen in de
klaslokalen maar ook in de lerarenkamers, kantines, op de
schoolpleinen en in de buurt. De Index stelt de vraag wat de
voorwaarden zijn om leren en participeren van álle leerlingen
mogelijk te maken en te bevorderen.

Het materiaal is op vele manieren te gebruiken. Elke school of
schoolbestuur kan zelf bepalen hoe ze de Index wil inzetten. Het is
vaak afhankelijk van de richting waarin de school zich wil
ontwikkelen, welke aspecten men belangrijk vindt voor de school
of welke visie een school nastreeft.
De Index kan gebruikt worden om een proces naar inclusie in gang
te zetten door (zelf)evaluatie of om ‘te meten’ waar een school nu
in haar ontwikkeling is. Ook kan de Index helpen bij visievorming
en deskundigheids-bevordering van leerkrachten, om samenwerking
tussen school en ouders te versterken of om te werken aan een
bepaald onderwerp waar de school mee worstelt. Kortom, de Index
is een praktisch hulpmiddel om inclusief onderwijs in al haar
facetten te realiseren.

WAT BIEDT PERSPECTIEF?
Perspectief is een erkend kenniscentrum en onderzoeksbureau op
het gebied van inclusie en houdt zich bezig met kwaliteit van leven
en zeggenschap. De uitgangspunten en indicatoren die Perspectief
gebruikt voor kwaliteitsevaluaties en training sluiten naadloos aan
bij de Index voor Inclusie. Onze organisatie werkt samen met
diverse partners in Nederland, Vlaanderen en Engeland aan de
uitvoering van de Index in het Nederlandstalige gebied.
Het aanbod van Perspectief:
· Lezingen, studiedag(en) en workshops op maat.
· Ondersteuning en procesbegeleiding bij de inzet van de Index.
· Training en advies met betrekking tot inclusief onderwijs.
· Onafhankelijke kwaliteitsevaluaties gebaseerd op de Index voor
Inclusie door ervaringsdeskundigen.
· Bemiddeling met diverse sprekers uit binnen- en buitenland,
ervaringsdeskundigen, trainers en dagvoorzitters die op
verschillende manieren kennis en ervaring hebben opgedaan
met inclusief onderwijs of de Index voor Inclusie.

IEDEREEN AAN BOORD!!
Bouwen aan een school voor iedereen
Eendaagse in-company cursus op uw school die handvatten geeft
over het omgaan met moeilijk gedrag binnen het onderwijs
De cursus Iedereen aan Boord!! laat zien hoe gedrag van het kind,
de groep, de leerkracht en de ouder ontstaat en kan veranderen.
De cursus laat ook zien aan de hand van de Index voor Inclusie dat
de schoolcultuur, het beleid en de manier waarop de praktijk
wordt uitgevoerd een rol in spelen bij moeilijk gedrag van
kinderen. We bieden nieuwe inzichten en simpele, praktische
handvatten om op je eigen school aan de slag te gaan. Geen man,
geen vrouw en geen kind overboord!

WERKEN AAN IN INCLUSIE

Wilt u meer weten of een offerte ontvangen? Neem contact op
met Stichting Perspectief (Astrid Greven).

op het gebied van onderwijs
STICHTING PERSPECTIEF
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