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Inhoud

 Waarom?
 Hoe en wat? Voorbeelden 
 Ideeën verzamelen 



Waarom Inclusie?
Uit de programmagids Erasmus+ 2018:
RECHTVAARDIGHEID EN INCLUSIE 

Het Erasmus+-programma beoogt rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen 
door de toegang te vergemakkelijken voor lerenden die zich in een 
achterstandssituatie bevinden en die kansarm zijn vergeleken met hun 
leeftijdgenoten, indien hun deelname aan transnationale projecten door 
achterstand wordt beperkt of uitgesloten, bijvoorbeeld door:
• een handicap of functiebeperking (d.w.z. deelnemers met speciale onderwijsbehoeften); mensen 

met een verstandelijke (intellectuele, cognitieve of leerstoornis), lichamelijke, zintuiglijke of andere 
handicap; 

• onderwijsmoeilijkheden: jongeren met leerproblemen; voortijdige schoolverlaters; laagopgeleide 
volwassenen; jongeren met slechte schoolprestaties; 

• economische belemmeringen: mensen met een lage levensstandaard, laag inkomen, die afhankelijk 
zijn van sociale bijstand of dakloos zijn; langdurig werkloze jongeren of jongeren die in een situatie 
van duurzame armoede verkeren; mensen met schulden of met financiële problemen; 

• cultuurverschillen: migranten, vluchtelingen of nakomelingen van migranten- of 
vluchtelingenfamilies; leden van nationale of etnische minderheden; mensen voor wie die 
taalaanpassing of de culturele integratie een probleem vormt; 

• gezondheidsproblemen: mensen met chronische gezondheidsproblemen, ernstige ziekten of 
psychiatrische aandoeningen; 

• sociale belemmeringen: mensen die te maken hebben met discriminatie op grond van geslacht, 
leeftijd, etnische afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap enzovoort; mensen met 
beperkte sociale vaardigheden, antisociaal of risicogedrag; mensen in een onzekere situatie; 
mensen met een strafblad, (voormalige) drugs- of alcoholverslaafden; jonge en/of alleenstaande 
ouders; wezen; 

• geografische belemmeringen: mensen uit afgelegen of landelijke gebieden; mensen die wonen op 
kleine eilanden of in perifere gebieden; mensen uit stedelijke probleemwijken; mensen uit gebieden 
met minder voorzieningen (beperkt openbaar vervoer, weinig faciliteiten). 





Wat?

Hoe kan Erasmus Plus ka1 bijdragen aan inclusief 
onderwijs? 

Inclusie niet hetzelfde als special needs
Special needs is wel onderdeel van inclusie

Hoe?



Inclusie in je project

Vraag 1: 
 Wie heeft activiteiten i.k.v. van inclusie opgenomen in 

zijn/haar project call 2018?
Paar voorbeelden delen…

 We zien groeiend aantal projectaanvragen met 
activiteiten i.k.v. inclusie.  

 Terugkerende activiteiten bij: Mondriaan, Albeda, 
Noorderpoort, Aventus, Graafschap, Friesland college, 
de Leijgraaf, Rijn Ijssel



Inclusie in je project

Wie houden zich al bezig met inclusie binnen jouw 
organisatie? Zoek verbinding.

 Thema Passend onderwijs; begeleiders, zorgcoördinators

 Thema Gelijke kansen; loopbaanbegeleiders, LOB

 Toegankelijkheid van het onderwijs (accessibility): 
verplichting, zie Handicap en studie

 VSV – ESL; 
 Diversiteit - burgerschap

Verbinding met thema Professionalisering: nodig “inclusie 
professionals” uit om te leren van collega’s in buitenland



Brainstorm

 Maak een mindmap rond het woord Inclusion

 Wat is jouw droom?
 Waar zie je raakvlakken?
 Waar kan Erasmus+ aanhaken?



Voorbeelden

 BBL opleiding niveau 2 verzorging in groep naar Estland, 2 
weken

 I@home, uitnodigen van 
studenten/docenten/migranten/vluchtelingen

 Groep die een project gaat doen, bijv. weeshuis in 
Roemenië opknappen

 Entree groep over de grens Duitsland, beroepsoriëntatie
 Studenten met autisme, i.s.m. Leo Kannerhuis
 Docenten/begeleiders/zorgcoördinatoren/studiebegeleiders 

die in buitenland gaan kijken naar voorbeelden van 
toegankelijker maken van het onderwijs 

 Studenten niveau 2 uit Ierland uitnodigen bij niveau 2 
opleidingen in Nederland



Inclusie in je project

 Wie ziet mogelijkheden om inclusie 
activiteiten/mobiliteiten toe te voegen/uit te breiden?

 Welke actie ga je ondernemen?

 Vragen?



Handige info

 www.handicap-studie.nl
 https://www.mboraad.nl/themas/passend-onderwijs
 https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/lob-

gelijke-kansen

Heel veel succes en bedankt!

http://www.handicap-studie.nl/
https://www.mboraad.nl/themas/passend-onderwijs
https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/lob-gelijke-kansen
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