Index voor Inclusie
De Index voor Inclusie is een ‘gereedschapskist met allerlei materialen’ die scholen voor
primair en voortgezet onderwijs kan helpen bij het ontwikkelen van een school voor
iedereen. Vanaf 2011 geldt voor alle scholen in Nederland de zorgplicht. Dit houdt in dat
scholen alle kinderen goed en passend onderwijs moeten kunnen bieden. Scholen
kunnen er dan voor kiezen alle kinderen uit de buurt welkom te heten, ongeacht hun
afkomst, beperkingen en vaardigheden.
Doordat de groei van het aantal kinderen met een zorgvraag toeneemt, zullen steeds
meer scholen zich de vraag stellen hoe zij hiermee om kunnen gaan. Hoe bereid je je
goed voor op deze zorgplicht in 2011? De Index voor Inclusie geeft scholen concrete
ondersteuning om op de eigen manier en het eigen tempo te komen tot een welkome
school voor iedereen; voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, ouders, buurtbewoners
en andere belanghebbenden.
De Index voor Inclusie is geschreven door professor Tony Booth en Mel Ainscow van de
Universiteit van Canterbury in Engeland en uitgegeven 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. De Index is in 39 talen vertaald, wordt gebruikt in meer
dan 45 landen en blijkt een ideale methode te bieden in de ontwikkeling naar en van een
welkome schoolomgeving. Onder licentie van Perspectief is de Nederlandse versie in april
2007 verschenen, in april 2009 verscheen de tweede herziene druk.

Vaak wordt te weinig aandacht geschonken aan het potentieel van de schoolcultuur om
de ontwikkeling van leer- en onderwijsprocessen te ondersteunen. De Index laat scholen
zien dat cultuur aan de basis staat voor schoolontwikkeling. Werken aan een welkome
cultuur geeft handvatten om een inclusief beleid neer te zetten en in de dagelijkse praktijk
uit te voeren.

De Index maakt een onderzoek mogelijk naar hoe hindernissen op de weg van leren en
participeren teruggedrongen kunnen worden voor élke leerling wat ten goed komt aan alle
leerlingen. Iedereen die met de school te maken heeft: leerlingen, leerkrachten, directie,
bestuur, ouders, verzorgers, mensen en organisaties uit de omgeving, wordt betrokken.
De Index kan de sterke en zwakke kanten van de school naar voren brengen, helpen om
aannames te onderzoeken, prioriteiten voor ontwikkeling vast te leggen in een schoolplan
en deze uit te voeren. De Index geeft antwoord op de vraag hoe scholen diversiteit
kunnen ondersteunen en wat daarbij voordelen en valkuilen zijn. Werken met de Index
biedt de school diepgaande inzichten en concrete handvatten hoe ze haar kwaliteit kan
verbeteren.
De Index kan gebruikt worden om een proces naar een welkome school in gang te zetten
door (zelf)evaluatie. Men kan ‘meten’ waar een school nu in haar ontwikkeling is. Tevens
kan de Index helpen bij visievorming en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Het
kan dienen om samenwerking met ouders te versterken of om te werken aan een bepaald
onderwerp waar de school mee worstelt. Gedurende het indexproces ontwikkelt iedere
school zelf een helder en intern breed gedragen beeld van hoe zij onderwijs voor alle
leerlingen wil en kan vormgeven.

Maak kennis met de Index voor inclusie
Lees meer op: www.indexvoorinclusie.nl/agenda.html
PERSPECTIEF, KENNISCENTRUM VOOR INCLUSIE EN ZEGGENSCHAP BIEDT:
• Studiedag(en) en workshops op maat over de Index voor Inclusie.
• Ondersteuning en procesbegeleiding bij de inzet van de Index op de eigen school.
• Training en advies.
• Onafhankelijke kwaliteitsevaluaties gebaseerd op de Index voor Inclusie door
•

ervaringsdeskundigen.
Bemiddeling met diverse onderwijsorganisaties en sprekers uit binnen- en buitenland,
ervaringsdeskundigen, trainers en dagvoorzitters.

Bent u geïnteresseerd in de Index voor Inclusie?
neem contact op: 030-2363000 of info@indexvoorinclusie.nl

