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L
eerlingen met een extra onder-
steunings behoefte (zoals lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke beperkin-
gen, of sociaal-emotionele en gedrags-
problemen) ervaren, in vergelijking  

tot hun klasgenoten, vaker moeilijkheden in 
sociaal contact. Zij worden minder geaccep-
teerd door klasgenoten en spelen vaker alleen. 
Daarnaast hebben ze over het algemeen 
minder vriendjes, minder contact met klas-
genoten en voelen ze zich vaker eenzaam.  
Een kwart tot één derde van de leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte loopt zelfs 
het risico om buitengesloten te worden. Door 
de maatregelen rondom COVID-19 lijkt een 
verdere afname van contact en een toename 
van eenzaamheid niet onwaarschijnlijk. Dit is 
een zorgelijke situatie, omdat het hebben van 
sociale relaties met leeftijdsgenoten erg  
belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen. 
Sociale acceptatie ontstaat meestal niet  
vanzelf. Voor leerkrachten is daarom een 

belangrijke taak weggelegd in het stimuleren 
hiervan. Het is belangrijk om in de aanpak  
ook de houding van hun klasgenoten te verbe-
teren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een 
verband is tussen de houding van klasgenoten 
en sociale acceptatie (De Boer et al., 2013). 
Leerlingen met een negatieve houding, blij-
kend uit negatieve overtuigingen en gevoe-
lens, zijn geneigd klasgenoten met een extra 
ondersteuningsbehoefte niet te accepteren,  
of uit de weg te gaan. Voor het stimuleren  
van zowel sociale acceptatie als een positieve 
houding zijn volgens de bewezen effectieve 
Contact Theorie (Allport, 1954) twee dingen 
belangrijk: contact en informatie.

SAMEN DOEN, SAMEN SPELEN
Volgens de Contact Theorie zorgt positief 
contact tussen mensen voor betere onderlinge 
relaties. Dit geldt ook voor leerlingen met en 
zonder een extra ondersteuningsbehoefte 
(Armstrong et al., 2017). Hierbij is het 

Sociale acceptatie 

Hoe zorg je dat elk 
kind erbij hoort?

 
Het is pauze. Vier kinderen zijn aan het voetballen. 

Wanneer Joep aan komt lopen, zijn ze terughoudend. 
Ze willen eigenlijk niet dat hij meedoet. Joep volgt  

hun regels niet, maar heeft wel veel plezier.  
Joep heeft het Syndroom van Down.
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belangrijk dat het contact niet oppervlakkig is. 
Oppervlakkig contact kan nadelig werken, 
omdat het vooroordelen bevestigt. Voor een 
positief effect moet er de mogelijkheid zijn om 
elkaar écht te leren kennen. Hierdoor vermin-
deren bestaande vooroordelen en kun je zien 
welke dingen je met elkaar gemeen hebt.  
Dit beïnvloedt zowel de houding als de onder-
linge relatie. Het positieve effect van contact 
blijkt nog groter te zijn wanneer de leerlingen 
gelijkwaardig zijn aan elkaar, als er samen-
gewerkt wordt om een gemeenschappelijk 
doel te bereiken en als de leerkracht onder-
steunt wanneer dit nodig is. Competitie tussen 
leerlingen werkt daarentegen averechts. 
Daarnaast is erg belangrijk dat de leerlingen 
plezier hebben met elkaar. Coöperatieve 
werkvormen zijn zeer geschikt om positief 
contact, en daarmee ook onderlinge relaties, 
tussen leerlingen te stimuleren. Bij coöperatie-
ve werkvormen werken leerlingen in kleine 
groepen samen aan een opdracht, waarbij 
ieder groepslid een bijdrage levert. Omdat het 
nodig is dat leerlingen hierbij communiceren, 
bouwen ze gelijktijdig een onderlinge relatie 
op. Sommige coöperatieve opdrachten vragen 
enige aanpassing, voordat zij geschikt zijn voor 
leerlingen met een extra ondersteunings - 

behoefte. Let bijvoorbeeld op toegankelijk-
heid bij lichamelijke beperkingen, communica-
tie bij zintuiglijke beperkingen, niveau bij 
verstandelijke beperkingen en structuur  
en veiligheid bij sociaal-emotionele en 
gedragsproblemen.

INFORMEREN IS ACCEPTEREN?
Naast contact is het ook van belang dat leer-
lingen meer informatie krijgen over verschil-
lende typen extra ondersteuningsbehoeften 
(Lindsay & Edwards, 2013). Kennis over dit 
onderwerp is bij (jonge) leerlingen vaak mini-
maal en bevat soms onjuistheden. Door het 
geven van informatie, tijdens bijvoorbeeld 
lessen, wordt niet alleen hun kennis over  
het onderwerp vergroot, maar kunnen ze  
ook eventuele verkeerde ideeën bijstellen.  
Informatie kan worden aangeboden door 
middel van bijvoorbeeld video, (prenten)
boeken, verhalen of gesprekken/discussies. 
Het kan ook helpen om iemand zelf te laten 
ervaren hoe het is om een bepaalde beper-
king te hebben, bijvoorbeeld door het  
geblinddoekt afleggen van een hindernis 
parcours. Tevens is de aanwezigheid van 
materialen, speelgoed, boeken en afbeel-
dingen over extra ondersteunings behoeften  
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Positief contact 
tussen mensen zorgt 
voor betere relaties



in de klas belangrijk. Hierdoor ontvangen 
leerlingen ook passief informatie. Voor alle 
informatie geldt: hoe meer verschillende 
bronnen, hoe beter. Informatie uit meerdere 
bronnen komt beter binnen en blijft beter 
hangen. Het is wel van belang dat het 
informatie materiaal geschikt is.

LESMATERIALEN OVER EXTRA 
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
Er bestaan diverse lesmaterialen om het 
thema extra ondersteuningsbehoeften te 
behandelen in de les. Voor de bovenbouw 
bestaan bijvoorbeeld ‘Handicap in de les’ van 
de NSGK en ‘Tikkie anders’ van Dit Konings-
kind. Via de NSGK is het tevens mogelijk om 
een leskist met ervaringsmaterialen te lezen  
en een gastdocent uit te nodigen. Ook be-
staan er meer algemene lespakketten, zoals 

‘Hoor Toren’ van de Nationale Hoor-
stichting. Dit lespakket gaat over  

het gehoor en gehoorschade en  
is geschikt voor alle groepen.

HET LESPAKKET ‘IEDEREEN 
HOORT ERBIJ!’
De Rijksuniversiteit Groningen 
werkt al enkele jaren aan de 
ontwikkeling van een les-
pakket om de sociale accepta-

tie van kleuters met een extra 

ondersteuningsbehoefte en een positieve 
houding van hun klasgenoten te stimuleren. 
Naast aandacht voor een goede theoretische 
onderbouwing, is er in het ontwikkel proces 
ook aandacht geweest voor de visie van leer-
krachten wat betreft de didactische aanpak en 
de bruikbaarheid. Het les pakket combineert 
de twee belangrijke onder delen – informatie 
en contact – en is geïn spireerd op het Ameri-
kaanse ‘Making Friends’- programma (Favazza 
et al., 2016).

Het uiteindelijke lespakket ‘Iedereen hoort 
erbij!’ bestaat uit achttien lessen van ongeveer 
een half uur, die in een periode van zes weken 
gegeven worden (momenteel is alleen de 
voorbeeldles beschikbaar, de andere lessen 
komen later: www.rug.nl/gmw/ pedagogical-
and-educational-sciences/research/ iedereen-
hoort-erbij/lespakket). Via geanimeerde 
prenten boeken, waarin een personage met 
een beperking centraal staat, krijgen leer-
lingen meer kennis over lichamelijke, verstan-
delijke en auditieve beperkingen. De leer-
kracht bespreekt de boeken na in de kring. 
Voor de verwerking wordt gebruikgemaakt 
van coöperatieve werkvormen. De leerlingen 
werken in kleine groepjes gezamenlijk aan een 
opdracht die te maken heeft met het bespro-
ken verhaal of de beperking. Om het onderlin-
ge contact tussen alle leerlingen in de klas te 

Het is belangrijk  
dat kinderen plezier 
hebben met elkaar

Competitie  
tussen leerlingen 

werkt  
averechts
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optimaliseren, wordt daarbij gebruikgemaakt 
van een roulatiesysteem. Ook ouders worden 
bij het lespakket betrokken. De geanimeerde 
boeken uit het lespakket worden ook aan 
ouders ter beschikking gesteld. Zo kan thuis 
het boek nogmaals gelezen en besproken 
worden met ouders. Ter voorbereiding is er 
voor leerkrachten een online training ontwor-
pen. In deze training ontvangen leerkrachten 
informatie over de achtergrond van het lespak-
ket en de beperkingen die aan bod komen. 
Daarnaast krijgen zij via verschillende op-
drachten meer inzicht in hun eigen houding.

POSITIEVE ERVARINGEN
Tien kleuterklassen hebben inmiddels gebruik-
gemaakt van het lespakket ‘Iedereen hoort 
erbij!’ De eerste ervaringen van deze leer-
krachten waren erg positief. Ze vonden het 
leuke lessen en hebben veel plezier gehad  
in de klas. De leerkrachten waren enthousiast 
over de manier waarop de lessen gegeven 
konden worden. Ze noemden dat de leer 
lingen door de prentenboeken en het kring-
gesprek echt een goed beeld van de bespro-
ken beperkingen hebben gekregen. Ook de 
coöperatieve groepsopdrachten zijn goed 
ontvangen. Het samenwerken ging in de loop 
van de weken steeds beter. Daarnaast was de 
meerderheid positief verrast door het roulatie-
systeem. Er is goed samengewerkt door de 
leerlingen, ook wanneer leerlingen elkaar 
normaal gesproken uit de weg gaan.  
Een aantal leerkrachten gaf zelfs aan door  
het lespakket geïnspireerd te zijn om vaker 
gebruik te maken van coöperatief werken.  
Wat betreft de duur en omvang van het  
lespakket, verschilden de leerkrachten van  
mening. De één vond het zo perfect, terwijl  
de ander moeite had de lessen in te passen  
in het dagelijkse programma. Zij zouden de 
lessen liever over een langere periode geven.

Ouders thuis hebben weinig gebruikgemaakt 
van de mogelijkheid om de prentenboeken 
thuis te bekijken. Niet altijd uit onwil, maar 
door dat zij geen tijd hadden of het vergeten 
waren. De ouders die het hebben gedaan, 
waren enthousiast. Ze vonden het fijn om  
op een laagdrempelige manier via de boeken 
een keer met hun kind over dit thema te  
kunnen praten.

Ook de leerkrachttraining werd goed  
gewaardeerd. Door de training voelden de 
leer krachten zich voldoende voorbereid om 
aan de lessen te beginnen. Ook voelden ze 
zich gestimuleerd om na te denken over  
hun eigen houding en kwamen daardoor  
in de juiste mindset.

EFFECTIEF?
Niet alle leerkrachten zagen direct veranderin-
gen in het gedrag van hun leerlingen. Anderen 
zagen daarentegen meer acceptatie, helpend 
gedrag in de klas en bewondering voor de 
kwaliteiten van de medeleerling met een extra 
ondersteuningsbehoefte. De Rijksuniversiteit 
Groningen doet momenteel nog verder on-
derzoek naar de effecten van het lespakket.  
De data-verzameling is inmiddels afgerond. 
De resultaten worden eind 2020 verwacht.

De literatuurlijst is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen

Welk type informatie  
is geschikt?
Gebruik wel informatiebronnen …
•  … die overeenkomsten benadrukken;
•  … die ingaan op de mogelijkheden van iemand  

met een extra ondersteuningsbehoefte;
•  … die een realistisch beeld geven;
•  … over andere manieren van communiceren  

(bijvoorbeeld gebarentaal);
•  … die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau  

van de leerlingen.

Gebruik liever geen informatiebronnen …
•  … over de (medische) oorzaken van extra 

ondersteuningsbehoeften;
•  … die enkel ingaan op de beperkingen van  

iemand met een extra ondersteuningsbehoefte;
•  … die stereotypen bevestigen.

Het juiste boek
 
Op www.jsw.nl/artikelen vind je negen  
criteria voor geschikte (prenten) boeken over 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
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