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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 ka2 bijdragen aan inclusief 
onderwijs? 

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

Hoe?



Inclusie in je project

Vraag: 
 Wie heeft al een idee voor een project waarin inclusie 

is opgenomen?
 Wie heeft al zo’n project gedaan?


Paar voorbeelden delen…



Inclusie in je project

Inclusie in het mbo: waar is de verbinding?

 Thema Passend onderwijs; (regionale) samenwerking, 
zorgteams, … 

 Thema Gelijke kansen; loopbaanbegeleiders, LOB, …

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

 VSV – ESL; 
 Diversiteit - burgerschap
 Migranten, vluchtelingen, 



Voorbeelden
 INCLUSIVE AND ACCESSIBLE VET: handleiding en training ontwikkelen voor 

begeleiders (binnen en buiten onderwijs) van zorgleerlingen
 Sherpa, delen van good practises op het gebied van integratie van migranten in 

het mbo
 Best practices for Care and Wellbeing Education to support the needs of LGBT 

people as they age. 
 REALLIFE: serious gaming and virtual reality to develop 21st century and 

employability skills
 Social Enterprise by Synergy and the Added value of youth Mentoring in Europe
 Sign Language Teachers in Europe
 Competenties Zichtbaar Maken en Work4all, doelgroep jongeren met leer- en 

gedragsproblemen, niveau 1-2
 The VET Learning Community, inclusive education for all.
 Youth Counselling against Radicalisation
 GirlsTech
 Newcomers in the kitchen
 Fighting Loneliness
 Vocation and Sexual Sensitivity - Sexual Diversity in Social Domain Vocational 

Training



Brainstorm

 Maak een mindmap rond het woord Inclusion

 Wat is jouw droom?
 Wat wil je bereiken met het project?



Inclusie in je project

 Wie ziet nu mogelijkheden om inclusie expliciet in een 
ka2 project te op te nemen?

 Welke actie ga je ondernemen?

 Vragen?



Handige info

 www.handicap-studie.nl
 Presentatie Social inclusion in het onderwijs, 2017
 Project database Erasmus+

Heel veel succes en bedankt!

http://www.handicap-studie.nl/
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/mbo-ve/PPTs/PPT%20social%20inclusion%20C2018%20Social%20inclusion%20in%20onderwijs_h-s_2017-11-16.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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