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De houding ten opzichte van mensen met 
verstandelijke beperkingen 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Waarover gaat het? 
Dit overzicht gaat over de houding ten opzichte van mensen met verstandelijke beperkingen 
(VB). 
 

Wat willen we weten? 
We willen weten wat mensen zonder VB vinden van mensen met VB. En wat mensen met VB 
zelf ervaren. Ook willen we weten wat helpt om de contacten beter te maken. 
 

Hoe weten we het? 
We hebben 10 onderzoeken gelezen die gaan over de houding ten opzicht van mensen met 
VB. 
 

Wat weten we nu? 
Mensen met VB ervaren positieve houdingen van anderen: ze worden gewaardeerd en ze 
hebben fijne contacten. Maar ook worden mensen met VB gepest en ze krijgen minder snel 
werk.  
Mensen die al goede ervaringen hebben met mensen met VB, zijn veel positiever over hen 
dan mensen zonder goede ervaringen. 
Leraren en mensen die in de zorg werken vinden dat mensen met VB dezelfde kansen en 
behandeling moeten krijgen. Maar ze vinden dat soms wel lastig. Ze willen daar graag hulp 
bij. 
Er zijn ook nog veel vooroordelen. Sommigen vinden dat mensen met VB raar doen of net 
kleine kinderen zijn. Het helpt wanneer mensen zonder VB de kans krijgen om meer om te 
gaan met mensen met VB. Dan leren zij mensen met VB kennen. Ze weten dan ook dat 
mensen met VB veel dingen kunnen. En dat zij soms hulp nodig hebben bij lastige dingen. De 
houding van mensen zonder VB wordt dan beter. Zo kunnen mensen met VB beter integreren.  
 
 
 
 
* Citaat uit: Sermier Dessemontet, R., Morin, D., & Crocker, A. G. (2014). Exploring the Relations between In-service 
Training, Prior Contacts and Teachers’ Attitudes towards Persons with Intellectual Disability. [Article]. International 
Journal of Disability, Development & Education, 61(1), 16-26. doi: 10.1080/1034912x.2014.878535 

 
Wanneer mensen eerder al goede contacten hebben gehad met mensen met VB, 
dan zullen zij nu eerder contact met hen zoeken* 
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