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1. Internationaal en Vlaams rechtenkader 
 

In dit hoofdstuk bieden we een overzicht van het juridisch kader waarmee de Verenigde Naties 
(VN), de Europese Unie (EU) en Vlaanderen het recht op inclusief onderwijs garanderen. Het is 
geen exhaustief overzicht. We laten bijvoorbeeld het Europees Sociaal Handvest (Raad van 
Europa, 1961) buiten beschouwing, ook al was dit één van de eerste rechtsbronnen die de 
integratie van personen met een handicap in het reguliere onderwijs bepleitte.  

Inclusief onderwijs definiëren we in de zin van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met 
een Handicap van de Verenigde Naties (Verenigde Naties, 2006a [1]) en het General Comment 
N°4 van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (Verenigde Naties, 2016a 
[2]). De Commissie voor de Rechten van het Kind vat inclusief onderwijs samen als een reeks 
waarden, beginselen en praktijken die gericht is op zinvol, effectief en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor alle leerlingen, dat recht doet aan de diversiteit van de leeromstandigheden en 
-eisen, niet alleen voor kinderen met een handicap, maar voor alle leerlingen. Het hele systeem 
van de Verenigde Naties onderschrijft deze definitie. 

Maar eerst enkele cijfers om de nood aan een meer inclusief onderwijssysteem in Vlaanderen 
kracht bij te zetten. In Europa is gemiddeld 1,54% van de leerlingen ingeschreven in het 
buitengewoon onderwijs.1 In Vlaanderen ligt dat percentage veel hoger: 3,98%. Bovendien zijn 

 
1 European Agency Statistics on Inclusive Education, 2016 Dataset Cross-Country Report (J. Ramberg, A. 
Lénárt, and A. Watkins, eds.), 2018, Odense, Denmark, p. 37. Dit percentage heeft betrekking op 
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minderheden, nieuwkomers, migranten en leerlingen uit gezinnen met een lage 
sociaaleconomische status oververtegenwoordigd. De doorverwijzing naar buitengewoon 
onderwijs wordt zo ook een proces van sociale degradatie. Dit fenomeen begint al op het niveau 
van de kleuterschool en wordt weerspiegeld in zeer duidelijke verschillen tussen scholen wat 
betreft de profielen van leerlingen. 2  Daarenboven zijn personen met een handicap 
ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs 3  en oververtegenwoordigd bij de 
werkzoekenden4. 

2. Hiërarchie van rechtsnormen en verplichtingen 
van Verdragsluitende Staten 

 

Het fundamenteel recht op onderwijs is verankerd in verschillende internationale 
mensenrechteninstrumenten. Staten moeten passende maatregelen nemen om alle 
beschikbare middelen in te zetten om het recht op inclusief onderwijs ten volle te 
verwezenlijken. Ze zijn verplicht om de geleidelijke verwezenlijking van dit recht te eerbiedigen, 
te beschermen en te vervullen. Dit betekent niet dat lidstaten dit recht pas hoeven te 
beschermen wanneer ze over voldoende middelen beschikken. Het betekent dat ze alle nodige 
maatregelen nemen om inclusief onderwijs zo snel en doeltreffend mogelijk te verwezenlijken, 
binnen de grenzen van de middelen die ze ter beschikking hebben (Verenigde Naties, 2008 [3]). 
Bovendien geldt er een standstillclausule (art 4.4 en 4.5 VRPH) : we moeten in de richting van 
inclusief onderwijs werken en mogen geen maatregelen nemen die dit principe op de helling 
zetten.  

Het recht op redelijke aanpassingen daarentegen is niet afhankelijk van een geleidelijke 
verwezenlijking. De Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap verduidelijkte 
dit in de general comment over het recht op inclusief onderwijs: "het weigeren van redelijke 
aanpassingen is een vorm van discriminatie en de plicht om redelijke aanpassingen te voorzien 
is onmiddellijk van toepassing en niet onderworpen aan progressieve realisatie" (Verenigde 
Naties, 2016a [2]).   

 
leerlingen met een officiële erkenning van specifieke onderwijsbehoeften die toegang geven tot extra 
ondersteuning, die zijn ingeschreven in volledig gescheiden scholen (en niet in aparte klassen). Het 
inschrijvingspercentage in het buitengewoon onderwijs varieert van 0,03% tot 7,98% voor 30 Europese 
landen die werden vergeleken. 
2 Unia, Diversiteitsbarometer Onderwijs, 2018, p. 28. 
3 Unia, Diversiteitsbarometer Onderwijs, 2018, p.68 – gebaseerd op data uit EU SILC. 
4 Unia, Diversiteitsbarometer Werk 2012. 
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3. Verenigde Naties 
 

3.1 Vroege jaren  
 

In artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948 
[4]) erkende de VN reeds het recht op onderwijs voor iedereen. De UVRM is niet wettelijk 
bindend, maar heeft een groot politiek en normatief gewicht. Bovendien inspireerde dit UVRM 
honderden internationale, regionale en nationale wetten en instrumenten over mensenrechten. 
Ondertussen is het recht op onderwijs gegarandeerd in minstens 48 internationale en regionale 
instrumenten.  

Het Verdrag tot Bestrijding van Discriminatie in het Onderwijs (Verenigde Naties, 1960 [5]) is 
het eerste Verdrag waarin het recht op onderwijs wordt erkend. Dit verdrag verwijst echter nog 
niet naar personen met een handicap of naar inclusief onderwijs. 

Meer recentelijk is artikel 28 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Verenigde Naties, 
1989 [7]) gewijd aan het recht op onderwijs. In het General Comment N°9 over kinderen met 
een handicap wordt inclusief onderwijs gedefinieerd als "een reeks waarden, beginselen en 
praktijken die gericht is op zinvol, effectief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle 
leerlingen, dat recht doet aan de diversiteit van de leeromstandigheden en -eisen, niet alleen 
voor kinderen met een handicap, maar voor alle leerlingen" (Verenigde Naties, 2006b [9]). 

De Algemene discussie over de rechten van kinderen met een handicap heeft in 1997 het 
verschil tussen inclusie en integratie op school verduidelijkt: "Het opnemen van kinderen met 
een handicap was een recht, geen privilege. Er was een belangrijk onderscheid tussen inclusie 
en integratie. Het integratiebeleid trachtte het kind te veranderen om zich aan te passen aan de 
school. Inclusie (…) zocht de schoolomgeving te veranderen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van het kind met een handicap" (Verenigde Naties, 1997 [10]).  

De Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) roept 
alle regeringen op om "het principe van inclusief onderwijs, waarbij alle kinderen in het 
algemene onderwijs worden ingeschreven, in de wetgeving of beleidsvoering over te nemen, 
tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen". (Verenigde Naties, 1994a [11]). Het 
Salamanca Statement maakte voor het eerst klaar en duidelijk wat echt bedoeld werd met 
inclusie. We kunnen het als volgt schematiseren.  
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Bij uitsluiting of exclusie worden leerlingen op basis van hun handicap of specifieke 
onderwijsbehoefte uitgesloten, zelfs zonder dat er een alternatieve onderwijsvorm wordt 
voorzien. In een gesegregeerd systeem worden lerenden met specifieke onderwijsbehoeften in 
afzonderlijke scholen opgenomen. Deze scholen ontwikkelen meestal een omgeving voor een 
specifieke handicap. Het Vlaamse 
onderwijssysteem, met een 
buitengewoon onderwijs dat is 
opgedeeld in verschillende 
“types” is dus een gesegregeerd 
onderwijssysteem. Men spreekt 
van integratie wanneer leerlingen 
worden opgenomen in scholen 
voor gewoon onderwijs voor 
zover zij erin slagen om zich aan 
te passen aan de schoolcontext. 
Streven naar integratie betekent 
dat scholen zich beperken tot het 
extra ondersteunen van 
leerlingen zodat zij “mee kunnen” 
met de andere leerlingen. 

De drie bovenstaande onderwijsvormen werden door de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de VN als discriminerend omschreven5.  In een inclusief onderwijssysteem 
daarentegen, past men de schoolomgeving, de klas, het curriculum, de competenties van het 
onderwijzend personeel, enz. zodanig aan, dat alle leerlingen, met of zonder specifieke 
onderwijsbehoeften, hun draai kunnen vinden op school. Voor een operationalisering hiervan 
kunnen we kijken naar de norm die het European Agency for special needs hanteert: “an 
inclusive setting refers to education where the pupil with SEN follows education in mainstream 
classes alongside their mainstream peers for the largest part – 80% or more – of the school 
week”6.  In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op hoe scholen dit kunnen realiseren. 

 

 

3.2 Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) 
 

 
5 Thematic study on the right of persons with disabilities to education, Report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, Verenigde Naties, 2013. 
6 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, European Agency Statistics on Inclusive 
Education (EASIE): Methodology Report, (A Watkins, S. Ebersold and A. Lénárt, eds.), European Agency, 
Odense, Denmark, 2016, www.european-agency.org/data/methodology-report  

http://www.european-agency.org/data/methodology-report
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Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (Verenigde Naties, 2006a [1]) 
is het eerste mensenrechtenverdrag over de rechten van personen met een handicap. Het werd 
goedgekeurd in 2006 en is in deze materie de belangrijkste rechtsbron. 

Dit Verdrag heeft het sociale model van handicap als uitgangspunt: de handicap is het resultaat 
van het samenspel tussen een onaangepaste omgeving en een medisch aspect eigen aan de 
persoon. Met andere woorden: indien men de omgeving kan aanpassen aan de noden van de 
persoon, zal de medische eigenschap van die persoon niet langer een handicap zijn. Handicap 
wordt vanaf nu echt opgevat als een mensenrechtenzaak. Daarbij is het VRPH het eerste 
wettelijk bindende instrument dat expliciet verwijst naar kwaliteitsvol inclusief onderwijs als de 
aangewezen manier om het recht op onderwijs te verwezenlijken. 

Het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap bewaakt de toepassing van het 
VRPH. Dit Comité heeft zich in enkele General Comments uitgesproken over hoe bepaalde 
aspecten van het VRPH geïnterpreteerd dienen te worden. General Comment N°4: Over het 
recht op inclusief onderwijs maakt duidelijk dat inclusief onderwijs gaat om het versterken van 
het vermogen van het onderwijssysteem om alle leerlingen te bereiken, ongeacht hun handicap 
(Verenigde Naties, 2016a [2]). Een parallel systeem van buitengewoon onderwijs is 
incompatibel met een inclusief onderwijssysteem. Nog volgens dit General Comment zijn de 
belangrijkste uitdagingen die inclusief onderwijs in de weg staan: discriminatie op grond van 
handicap, een gebrek aan politieke wil en de moeilijke implementatie van het sociale model van 
handicap.   

Sommige tegenstanders van inclusief onderwijs stellen dat dit General Comment pas van 2016 
dateert. Zij menen dat Vlaanderen bij de ondertekening van het VRPH niet wist dat het 
buitengewoon onderwijs als parallel onderwijssysteem op termijn moest verdwijnen. Maar 
General Comment n°4 kwam niet uit de lucht vallen. Bij het opstellen van het VRPH probeerden 
enkele landen om het behoud van parallelle systemen mogelijk te maken, maar dit werd niet 
opgenomen in het Verdrag. Het was dus toen al klaar en duidelijk dat het een zeer bewuste en 
weloverwogen keuze was om het in stand houden van parallelle systemen niet op te nemen in 
het VRPH. 

Het VRPH is zeer belangrijk voor de bevordering van het recht op inclusief onderwijs en het biedt 
verdragsluitende staten richtlijnen voor de uitvoering ervan. In de eerste plaats vraagt het 
Comité dat personen met een handicap – onder wie ook kinderen met een handicap –
geraadpleegd en actief betrokken worden bij alle aspecten van de planning, implementatie, 
monitoring en evaluatie van een inclusief onderwijsbeleid. Personen met een handicap en hun 
gezinnen moeten worden erkend als partners en niet alleen als ontvangers van onderwijs.  

Het benadrukt ook dat de transitie naar inclusief onderwijs een aanpassing vergt van de 
onderwijscultuur, het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijken. Anders kan men niet 
tegemoetkomen aan de verschillende behoeften en identiteiten van individuele leerlingen. We 
moeten werk maken van één onderwijssysteem dat erin slaagt om de effectieve participatie, de 
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aanwezigheid en de prestaties van alle leerlingen te verbeteren. Zeker van die leerlingen die 
risico lopen om uitgesloten of gemarginaliseerd te worden. Inclusie betekent toegang tot en 
vooruitgang in formeel en informeel onderwijs van hoge kwaliteit zonder discriminatie. Een 
inclusief onderwijssysteem moet gericht zijn op gemeenschappen, systemen en structuren zodat 
diversiteit erkend wordt, participatie van iedereen wordt bevorderd en belemmeringen of 
barrières worden weggewerkt. Dat vereist een grondige transformatie van de 
onderwijssystemen in wetgeving en beleid en dus ook in de mechanismen voor financiering, 
administratie, ontwerp, uitvoering en monitoring van het onderwijs. 

Inclusief onderwijs moet bovenal worden gezien als een grondrecht van alle leerlingen en niet 
als het recht van hun ouders of verzorgers. In dit verband is het recht van de ouders 
ondergeschikt aan de rechten van het kind. Het is ook een beginsel dat het welzijn van alle 
leerlingen centraal zet. Daarmee wordt bedoeld: het respecteren van hun inherente 
waardigheid, autonomie en hun individuele behoeften. De leerlingen worden dus beschouwd 
als burgers die opgenomen worden en bijdragen aan de samenleving.  

Om dit te bereiken, moeten we inzetten op de basiskenmerken van inclusief onderwijs: de 
onderwijsomgeving en de persoon in hun totaliteit, ondersteuning van leerkrachten, 
respecteren en waarderen van diversiteit, leervriendelijke omgeving, effectieve overgangen 
tussen onderwijsfasen of naar werk, erkenning van partnerschappen en monitoring. Kortom: het 
hele onderwijssysteem moet hertekend worden. 

In General Comment N°6 over gelijkheid en non-discriminatie benadrukt het Comité  dat "het 
falen van sommige verdragsluitende staten om leerlingen met een handicap (…) gelijke toegang 
te geven tot de algemene school met inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs 
discriminerend is" (Verenigde Naties, 2018 [15]).   

3.3 Doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling  
 

Onderwijs is ook een van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Verenigde Naties, 
2015a [16]). De verdragsluitende staten moeten volgens doelstelling 4 inclusief en billijk 
kwaliteitsvol onderwijs waarborgen en de mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen 
bevorderen. Doelstelling 4.5 verduidelijkt het doel om "tegen 2030, de genderverschillen in het 
onderwijs weg te werken en te zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en 
beroepsopleiding voor kwetsbare personen, met inbegrip van personen met een handicap".  

De Verenigde Naties legden indicatoren vast om data te verzamelen en de voortgang van de 
SDG’s te meten. Maar de gegevens over doelstelling 4.5 zijn nog steeds onvoldoende: slechts 
een minderheid van de lidstaten geeft deze informatie vrij.   
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3.4 Andere relevante documenten 
 

In 2013 was het verslag van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 
de Mensenrechten gewijd aan het recht van personen met een handicap op onderwijs. Hierin 
wordt "inclusief onderwijs erkend als de meest geschikte manier om universaliteit en non-
discriminatie in het recht op onderwijs te waarborgen". Het vermeldt ook de "niet-
weigeringsclausule": geen enkele student kan op grond van een handicap worden uitgesloten 
uit het algemeen onderwijs, mits redelijke aanpassingen.   

Tot slot heeft de Algemene Vergadering een rapport van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de Mensenrechten ingediend over het empoweren van kinderen met 
een handicap over hun (mensen)rechten, onder meer door middel van inclusief onderwijs 
(Verenigde Naties, 2019 [19]). Het bevestigt dat: "inclusief onderwijs vereist dat het hele 
onderwijssysteem toegankelijk wordt gemaakt, terwijl de organisatiecultuur van scholen moet 
worden getransformeerd om alle leerlingen, inclusief degenen die meer ondersteuning nodig 
hebben, te betrekken. [....] Middelen die momenteel bestemd zijn voor het buitengewoon 
onderwijs moeten beschikbaar worden gesteld in het algemene onderwijssysteem, naargelang 
gescheiden settings geleidelijk worden vervangen door inclusieve settings" (Verenigde Naties, 
2019 [19]).   

Andere documenten met betrekking tot het recht op onderwijs in het kader van de 
Verenigde Naties zijn het vermelden waard: 

• Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
(Verenigde Naties, 1976 [6]) 

• World declaration on education for all and framework for action to meet basic 
learning needs (Verenigde Naties, 1990 [20]) 

• Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 
(Verenigde Naties, 1993 [21]) 

• Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education (Verenigde 
Naties, 1995 [22]) 

• het rapport van de Speciale Rapporteur inzake het recht op onderwijs voor personen 
met een handicap (Verenigde Naties, 2007 [23]) 

• het rapport van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
Mensenrechten over gelijkheid en non-discriminatie krachtens artikel 5 van het 
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Verenigde Naties, 2016b 
[24]).  

 
Al deze documenten bieden een overzicht over hoe het recht op inclusief onderwijs zich 
binnen de Verenigde Naties heeft ontwikkeld. Ze tonen vooral aan hoe belangrijk dit recht is 
voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving, niet alleen als een recht op 
zich, maar ook als een middel om andere rechten te verwerven.   
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4. Europese Unie (EU) 
 

4.1 De rechtsorde van de Europese Unie: instrumenten van het Unie-recht 
 

Een van de belangrijkste Europese Mensenrechtenverdragen is het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (Europese Unie, 2000 [25]). Hierin wordt onder meer 
verwezen naar personen met een handicap, non-discriminatie, menselijke waardigheid en 
onderwijs. De bepalingen van het Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie. De EU-landen zijn namelijk verantwoordelijk voor hun eigen 
onderwijs- en opleidingssystemen, maar de Europese Unie ondersteunt hen bij het vaststellen 
van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede praktijken.  

In 2017 heeft de Raad van de Europese Unie de Conclusies over inclusie in verscheidenheid met 
het oog op hoogwaardig onderwijs voor iedereen aangenomen. In deze Conclusies benadrukt 
de Raad dat "het waarborgen van inclusief hoogwaardig onderwijs zich uitstrekt tot het hele 
leven en alle onderwijsaspecten. Het moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle lerenden 
van alle leeftijden, ook (…) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, mensen met een 
kansarme sociaal-economische achtergrond of een migratieachtergrond, (…) handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid" (Europese Unie, 2017b [28]).  

Ook in 2017 stelde de Commissie haar nieuwe strategie ter ondersteuning van hoogwaardig, 
inclusief en toekomstgericht onderwijs voor. In deze strategie identificeert de EU drie prioritaire 
gebieden: het verbeteren van de kwaliteit en inclusiviteit van scholen; het ondersteunen van 
uitmuntende leerkrachten en schoolleiders en het verbeteren van het bestuur van de 
schoolonderwijssystemen. 

Bovengenoemde documenten zijn niet de enige die betrekking hebben op inclusief 
onderwijs binnen de Europese Unie. Andere relevante documenten zijn: 

• een thematische publicatie over Special Needs Education in Europe (Europese Unie, 
2003 [30]); 

• Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes (Europese Unie, 
2012 [31]); 

• Verklaring van Parijs over de bevordering van het burgerschap en de 
gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie 
door middel van onderwijs (Europese Unie, 2015 [32]); 

• een mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over De 
Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur (Europese Unie, 2017d [33]); 

• een standpuntnota van de Raad van Europa over Fighting school segregation in 
Europe through inclusive education (Europese Unie, 2017c [34]); 
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• de aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren 
(Europese Unie, 2018a [35]); 

• de aanbeveling van de Raad inzake de bevordering van gemeenschappelijke 
waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in lesgeven (Europese Unie, 
2018b [36]).  

4.2 European Union and the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities 

 

Het VRPH was het eerste mensenrechtenverdrag dat werd geratificeerd door een regionale 
organisatie: de Europese Unie. Wanneer de EU een dergelijke overeenkomst ondertekent, is ze 
wettelijk bindend voor haar eigen Europese instellingen, maar ook voor al haar lidstaten7 [27]. 
Bovendien hebben alle EU-lidstaten zelf ook het VRPH geratificeerd.  

Om de uitvoering van het VRPH door de EU te regelen, is in 2010 een gedragscode tussen de 
Raad, de lidstaten en de Commissie gepubliceerd (Europese Unie, 2010 [37]). De EU vertrouwt 
op de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 om de uitvoering van het VRPH door de 
EU te ondersteunen. Het laatste verslag over de uitvoering van de Europese strategie voor 
personen met een handicap dateert van 2017, en de belangrijkste vooruitgang op dit gebied 
waren onder meer: 

• de lancering van het programma Youth on the Move 8  : om de opleiding en de 
inzetbaarheid van jongeren te verbeteren, ook voor personen met een handicap; 

• het gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 
strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 
opleiding (ET 2020); 

• de lopende samenwerking - en financiële steun - met het European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education (EASNIE) om gegevens te verzamelen over de 
onderwijsdeelname van leerlingen met bijzondere behoeften in de hele EU (Europese 
Unie, 2017a [38]). 

 

Alle Staten die het VRPH ratificeerden zijn verplicht regelmatig verslag uit te brengen aan het 
Comité over de implementatie van het Verdrag. Het Comité maakt opmerkingen en bedenkingen 
bij die verslagen. Volgens het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA, 2017 
[39]) blijkt uit de opmerkingen van het Comité van 2015, dat er verstrekkende juridische en 
beleidsinitiatieven nodig zijn. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij zowel de EU als 
bij de lidstaten en vereist een nauwe samenwerking tussen beide. 

Wat het onderwijs betreft, verklaarde het Comité dat het “vreest dat in verschillende lidstaten 
van de Europese Unie veel jongens en meisjes en volwassenen met een handicap geen toegang 

 
7 artikel 216, lid 2, van het VWEU 
8 Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm.  
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hebben tot inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs. (…) Het Comité beveelt de Europese 
Unie aan om in het kader van de verwezenlijking van de onderwijsdoelstelling specifieke 
indicatoren met betrekking tot handicap op te nemen in de Europa 2020-strategie".  

Het Comité had ook zijn bezorgdheid geuit over de Europese strategie inzake handicaps 2010-
2020. De tussentijdse evaluatie van de strategie was voorzien in 2015, maar deze werd nog 
steeds niet uitgevoerd. Bovendien zijn er geen duidelijke benchmarks en richtsnoeren voor de 
wijze waarop de EU rekening zal houden met de aanbevelingen van het Comité na 2015.   

De rapporteur van het Europees Economisch en Sociaal Comité stelde het als volgt: "De 
slotopmerkingen hebben opnieuw bevestigd dat de beleidsvorming van de EU op het gebied van 
handicap een grondige verandering vereist van de manier waarop het beleid tot nu toe is 
opgesteld. Tot dusver heeft de EU haar beleid nog niet echt aangepast aan deze nieuwe 
transformatie die het VRPH vereist" (Europese Unie, 2016a [40]).  

Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan de plicht om te rapporteren aan het VN-Comité over de 
implementatie van het VRPH. De conclusies van het Comité op het eerste rapport van 2014, 
waren niet bijzonder positief. Verder meer daarover.  

5. Vlaanderen 
5.1 Belgische Grondwet 

 

Het gelijkheidsbeginsel is sinds het ontstaan van België in de Grondwet opgenomen, maar het 
onderging bij de opeenvolgende staatshervormingen enkele aanpassingen vooraleer het in zijn 
huidige vorm in Art.10 en Art.11 uitmondde. Art.10 stelt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet 
en Art.11 verzekert dat “het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet 
worden zonder discriminatie”. Deze formuleringen werden geconcretiseerd in specifieke wetten 
en decreten (zie verder). 

Het recht op onderwijs staat ook sinds het ontstaan van België in de Grondwet. Dit recht 
onderging belangrijke aanpassingen ten gevolge van de opeenvolgende schoolstrijden. In 1970 
droeg de Federale Staat uiteindelijk de bevoegdheid over het onderwijs over aan de 
Gemeenschappen. Deze overdracht werd pas in 1988 effectief met de verankering van het 
Schoolpact in Art.24 van de Grondwet. De derde alinea van dit artikel stelt dat “Ieder recht heeft 
op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het 
onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.” Dit artikel garandeert dus het recht op 
onderwijs, maar de realisatie van (inclusief) onderwijs behoort volledig toe aan Vlaanderen. 

En ten laatste stelt artikel 22bis van de Grondwet ook dat “Elk kind heeft recht op maatregelen 
en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste overweging 
bij elke beslissing die het kind aangaat.” Dit laatste aspect is niet onbelangrijk want er is een 
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brede (internationale) consensus voor inclusief onderwijs als zijnde in het belang van het kind 
omdat het de ontwikkeling van de volledige persoonlijkheid van het kind het meest bevordert.  

5.2 Vlaamse Gelijkekansendecreet 
 

Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel voor personen met een handicap werd door de Vlaamse 
wetgever geconcretiseerd in het Vlaamse gelijkekansendecreet (decreet van 10/07/2008 
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). Dit decreet 
verbiedt discriminatie op grond van onder andere handicap, gezondheidstoestand en een 
fysieke of genetische eigenschap 9. Onder discriminatie wordt verstaan: directe of indirecte 
discriminatie; intimidatie; seksuele intimidatie; opdracht geven tot discrimineren; het weigeren 
van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap. Zoals we verder zullen zien 
vormt dit laatste element de basis voor het M-decreet.  

 

Dit decreet neemt, net als de federale wet, het weigeren van redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap op als een verboden discriminatie: “Er is sprake van het weigeren 
van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap als aanpassingen worden 
geweigerd die geen onevenredige belasting betekenen, of waarvan de belasting in voldoende 
mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen. Als aanpassing wordt beschouwd, 
elke concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een 
onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseert.”10  

Scholen moeten goed onderzoeken of de aanpassingen die de leerling nodig heeft al dan niet 
redelijk zijn. Indien de school meent dat de aanpassingen niet redelijk zijn, dient ze dit goed te 
verantwoorden. Zo is bijvoorbeeld een school veroordeeld omdat ze niet aantoonde dat de 
aanpassingen onredelijk waren noch onderzocht in welke mate de klassikale aanpak kon worden 
aangepast om drempels weg te werken. In zijn arrest 11  bevestigde de rechter dit: “het 
buitengewoon onderwijs moet de uitzondering zijn. Dit principe creëert op zichzelf reeds het 
weerlegbaar vermoeden dat alle noodzakelijke aanpassingen in beginsel redelijk en niet-
disproportioneel zijn.” Wanneer een bepaalde aanpassing niet redelijk zou zijn, moet gekeken 
worden naar een alternatief dat wél redelijk is 

 
9 In totaal benoemt dit decreet 21 discriminatiegronden: geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, 
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 
politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische 
afstamming 
10  Decreet van 10/07/2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid, Art.19 
11 Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 7/11/2018. 
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De redelijkheid van de nodige aanpassing, wordt minstens geëvalueerd in het licht van12: 

• De financiële impact van de aanpassing. De kostprijs van de aanpassing moet redelijk 
zijn. Dit is afhankelijk van de financiële draagkracht van de school en van de 
mogelijkheid tot terugbetaling door de overheid (bijvoorbeeld via de cel speciale 
onderwijsleermiddelen – zie ook hoofdstuk 4). Wanneer een aanpassing een grote 
hap neemt uit het budget van een school, kan de aanpassing eerder onredelijk zijn. 
Maar dan nog moet steeds ook naar de andere indicatoren gekeken worden. Als de 
impact op de levenskwaliteit bijvoorbeeld heel groot is en er geen goedkopere 
alternatieven zijn, kan de aanpassing toch redelijk zijn. Investeringen die sowieso 
moeten gebeuren en die ook andere leerlingen ten goede komen, kunnen niet in de 
weegschaal gelegd worden 

• De organisatorische impact van de aanpassing. Een aanpassing die de algemene 
organisatie van de school en de klas niet duurzaam verstoort, wordt als redelijk 
beschouwd. Daarnaast moet de school ook bekijken of een andere klas- of 
schoolorganisatie tegemoet kan komen aan de bezorgdheden van de leerkrachten (zie 
ook hoofdstuk 5 en 6). 

• De te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing. Een dure 
aanpassing die regelmatig of voor lange tijd wordt gebruikt, kan toch als redelijk 
worden beschouwd. Voor de beoordeling van de redelijkheid mag de school zich niet 
baseren op veronderstellingen over de evolutie die de leerling zal doormaken.  
Anderzijds is het wel belangrijk dat aanpassingen die worden doorgevoerd als een 
‘verworven recht’ gelden voor de hele schoolcarrière, zonder wezenlijke verschillen 
van schooljaar tot schooljaar. 

• De impact van de aanpassing op de participatie van de potentiële gebruiker(s)13. Een 
grote kwalitatieve impact van een aanpassing op de levenskwaliteit doet ook de 
balans naar het redelijke overslaan (zie ook hoofdstuk 3).  

• De impact van de aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers. De impact op 
andere kinderen mag niet te eenzijdig worden bekeken. Het is belangrijk dat de school 
voldoende nadenkt over mogelijke aanpassingen aan de organisatie van de klas- en 
schoolomgeving. Heeft ze alle hulpbronnen aangeboord die daarbij zouden kunnen 
helpen (bijvoorbeeld competentiebegeleiding)? Overigens mag de positieve impact 
op de andere leerlingen niet vergeten worden (zie ook hoofdstuk 2). 

• Het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven. Een aanpassing wordt sneller als 
redelijk beschouwd wanneer er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Het gaat hier 
om alternatieve aanpassingen binnen de school waar de leerling les volgt. Met andere 
woorden: het buitengewoon onderwijs of een andere school voor gewoon onderwijs 

 
12 Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeen-schapscommissie ten gunste van de personen met een 
handicap van 19 juli 2007 
13 De exacte verwoording in het Protocol is “de impact van de aanpassing op de levenskwaliteit van (een) 
daadwerkelijke of potentiële gebruiker(s) met een handicap” 
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die al verder staat op het vlak van inclusie, zijn geen alternatieven in de zin van deze 
indicator.  

• Het verzuim van voor de hand liggende of wettelijk verplichte normen. Indien de 
school een wettelijke verplichting niet naleeft, wordt een zware aanpassing sneller als 
redelijk beschouwd. Elke school is bijvoorbeeld verplicht een brede basiszorg uit te 
bouwen voor alle leerlingen.  

 

5.3 M-Decreet 
 

Op 21 maart 2014 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde M-decreet goed (“Decreet 
betreffende Maatregelen voor Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften”). Dit M-decreet 
is er gekomen om bepaalde mensenrechten uit het VRPH te concretiseren in de Vlaamse 
onderwijswetgeving. Met het M-decreet worden belangrijke wijzigingen aangebracht in het 
Decreet Basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs. 

Het M-decreet zorgt voor een stevigere verankering van bepaalde rechten voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften, en het vertaalt deze rechten ook naar concrete rechten en 
plichten van verschillende partijen. Dat is uiteraard een grote stap vooruit. Tegelijkertijd kunnen 
we moeilijk de ogen sluiten voor de stappen die het Vlaams onderwijs nog moet zetten om 
inclusie te bereiken.  

De Vlaamse regering besliste om het M-decreet te vervangen door een nieuw 
begeleidingsdecreet. We weten nog niet hoe dat begeleidingsdecreet eruit zal zien. We 
beperken ons hier tot een toelichting van enkele belangrijke aspecten uit het M-decreet die ook 
hun weg moeten vinden in het begeleidingsdecreet. 

 

Het M-decreet spreekt van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en definieert ze als 
volgt : “Leerling met langdurige en belangrijke participatieproblemen die te wijten zijn aan het 
samenspel tussen: a) één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of 
zintuiglijk vlak, en b) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en c) persoonlijke en externe 
factoren.” De Socio-ecologische benadering van handicap (zie hoofdstuk 2) lijkt dus, dankzij “c) 
persoonlijke en externe factoren” in eerste instantie te zijn opgenomen in de regelgeving.  

Ten tweede bevestigt het M-decreet het recht van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs, en dat ze er recht hebben 
op redelijke aanpassingen. Het M-decreet stelt dat het gewoon basisonderwijs in principe 
verantwoordelijk is voor het onderwijs aan alle kinderen van de bedoelde leeftijdscategorie. De 
toegang tot het buitengewoon onderwijs is onderhevig aan enkele voorwaarden. De formulering 
die de Vlaamse Regering in haar Regeerakkoord opnam, doet vrezen dat het inschrijvingsrecht 
in het gewoon onderwijs op de helling komt te staan. 
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Ten derde hebben scholen, in basis en secundair onderwijs, de verplichting tot systematische, 
planmatige en transparante samenwerking met het CLB en de ouders. De beslissing om een 
verslag14 op te stellen ligt dus niet enkel in handen van het CLB. Deze verplichte dialoog met 
ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is een grote stap vooruit, gelet op het 
basisprincipe van het VRPH “Nothing about us without us”. Het is belangrijk om dit aspect ook 
in het nieuwe begeleidingsdecreet een plaats te geven. De formulering in het Regeerakkoord 
doet echter vrezen voor de plaats van ouders en de betrokken leerlingen in de dialoog. 

Ten vierde vraagt het M-decreet dat scholen werk maken van een doorgedreven zorgbeleid. De 
invoering van het zorgcontinuüm is de maatregel die het dichtste aanleunt bij de principes van 
inclusief onderwijs. Het valt dus, vanuit een mensenrechtenbenadering, te hopen dat het 
begeleidingsdecreet dit zorgcontinuüm verder uitdraagt en enkele knelpunten uitklaart. Elke 
school is verplicht om brede basiszorg (fase 0) te voorzien voor alle leerlingen. Vanuit een visie 
op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. In de fase van verhoogde 
zorg (fase 1) neemt de school extra maatregelen zodat individuele leerlingen het 
gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen. In deze fase concretiseert men het recht 
op redelijke aanpassingen aan de hand van zogenoemde redicodi-maatregelen: remediëren, 
differentiëren, compenseren en dispenseren. 

In de volgende fase van het zorgcontinuüm (fase 2: uitbreiding van zorg) krijgt het CLB een 
actieve rol: het onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat zij 
nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood 
aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit het 
ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs inschakelen. De 
verankering van deze zorgfasen en de afbakening van de rol van de school en het CLB in elk van 
de fasen biedt een kader waarbinnen scholen werk kunnen maken van een krachtige 
leeromgeving in lijn met hun eigen pedagogische visie.  

 

Met het M-decreet zette het Vlaamse onderwijs dus een kleine stap richting inclusief onderwijs. 
Vanuit een mensenrechtenperspectief, kan men dus alleen maar hopen dat het nieuwe 
begeleidingsdecreet het Vlaamse onderwijs verder in die richting brengt.  

Ten eerste vermeldt het M-decreet nergens inclusief onderwijs. Dit was de De focus van het 
M-decreet ligt op de implementatie van het recht op redelijke aanpassingen. Dit recht was 
echter al opgenomen in de AD-wet en het GK-decreet, en zal dus niet verdwijnen met de 
afschaffing van het M-decreet. De verplichting om redelijke aanpassingen door te voeren 
betekent echter niet dat het onderwijs inclusief is. Een redelijke aanpassing is een individuele 

 
14 Een verslag van het CLB kan, krachtens het M-decreet, een leerling toelaten om in een school voor 
gewoon onderwijs les te volgen mete en Individueel aangepast Curriculum, dan wel om les te gaan volgen 
in een school voor buitengewoon onderwijs.   
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maatregel die je neemt nadat een leerling is ingeschreven. Het principe van inclusief onderwijs 
beoogt om klassen en scholen zodanig te ontwerpen dat ze op voorhand zo veel mogelijk zijn 
aangepast aan de diverse leernoden van alle kinderen. We gaan in hoofdstuk 2 “Krachtige 
leeromgevingen” uitgebreid in op het onderscheid tussen de twee. De overheid moet een visie 
op een inclusief onderwijssysteem ontwikkelen en een duidelijke strategie uittekenen om het 
einddoel te bereiken. Die visie en strategie ontbreken op dit moment. 

Verder hanteert het M-decreet enerzijds een socio-ecologische definitie van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoefte, maar tegelijkertijd bouwt het verder op de vroegere medische 
classificatie uit het GOK-decreet. Sterker nog: de medische classificatie werd uitgebreid met een 
nieuw type (type 9: Autisme Spectrum Stoornis). De Raad van State was niet van mening dat dit 
inging tegen het standstill principe (Adv. RvS 29 oktober 2013, nr. 54.205/1). Hoewel we daarbij 
wel moeten vermelden dat de RvS geen rekening hield met General Comment 4 waarin dit 
standstill principe werd toegelicht. Een nieuw begeleidingsdecreet zal met andere woorden 
voorzichtig moeten omgaan met medische classificaties. 

Ten laatste merken we een groot spagaat tussen het juridische kader dat het M-decreet 
creëerde en de praktijk van heel wat scholen. Uit het rapport van het Rekenhof15 blijkt dat niet 
alle scholen hun zorgbeleid even zorgvuldig uitwerken: er zijn grote verschillen tussen scholen 
onderling en de uitvoering van het zorgbeleid is in veel scholen afhankelijk van de goodwill van 
leerkrachten. Uit onder andere de meldingen die bij Unia binnenkomen, blijkt dat ouders, 
scholen of CLB’s niet altijd op de hoogte zijn van de minimale vereisten op het vlak van 
participatie, noch over hoe de afweging van de proportionaliteit van de nodige aanpassingen 
dient te gebeuren. Scholen voelen zich onzeker over het toepassen van redelijke aanpassingen 
aan het curriculum (leerdoelen, leermiddelen, toetsen en examens,..). Ze zijn niet zeker over 
wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen om te slagen en om een studiebekrachtiging 
te krijgen. Die onzekerheid remt het aanbieden van relevante leerinhouden en flexibele 
leerwegen. Het is mede oorzaak voor het plotse afbreken van redelijke aanpassingen op het 
ogenblik van werkplekleren (bv. stage, duaal leren, leren en werken,..), voor het weigeren van 
hulpmiddelen tijdens toetsen en examens en voor problemen op het moment van 
studiebekrachtiging. Er is behoefte aan een duidelijker kader en een afgesproken norm die voor 
elk kind de basis is voor slagen en niet slagen, voor aanpassingen aan het curriculum en voor 
studiebekrachtiging. Het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader en duidelijke afspraken 
leidt tot  willekeur bij de scholen en onzekerheid bij ouders en kinderen.16 Deze praktische 
moeilijkheden hebben geknaagd aan het draagvlak voor het M-decreet. Het nieuw 
begeleidingsdecreet zal meer duidelijkheid moeten scheppen en voldoende middelen voorzien 
voor de (stapsgewijze?) invoering van ondersteuning..  

 
15 Rekenhof, M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs, Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams 
Parlement, Brussel, april 2019 
16 Unia, Inclusief onderwijs in Vlaanderen, een tussentijdse analyse, Brussel, Juni 2016 
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5.4 Commissie inzake Leerlingenrechten 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) is een administratieve beroepsinstantie die 
oordeelt over inschrijvingsweigeringen. Indien een school een leerling onterecht weigert, of ze 
volgt de vastgelegde procedure niet, kan de leerling hiertegen beroep indienen bij de CLR. Dit is 
het geval indien bijvoorbeeld de school weigert om redelijke aanpassingen door te voeren, 
indien ze vastgelegde termijnen niet respecteert, enz. De CLR heeft niet de bevoegdheid om 
leerlingen opnieuw in te schrijven of om een school te beboeten. Ze kan enkel aan de Vlaamse 
regering voorstellen om een deel van de werkingsmiddelen van de school in te houden indien 
ze zich niet houdt aan de beslissing van de CLR. 

 

Vlaanderen is verplicht om de principes en de plichten die in het VRPH zijn opgenomen te 
realiseren. Dit betekent dat er geen stappen achteruit mogen gezet worden in de realisatie van 
inclusief onderwijs in Vlaanderen. De huidige systemen die de rechten van personen met een 
handicap beschermen (zoals bijvoorbeeld het beroep op het LOP en de Commissie 
Leerlingenrechten bij inschrijvingen ) mogen dus niet zomaar afgeschaft worden zonder dat er 
nieuwe – betere – systemen in de plaats komen om de rechten van leerlingen met een handicap 
te beschermen. Dit geldt ook voor de bestaande steunmaatregelen, voor het principiële recht 
op inschrijving in een gewone school, voor de verplichting om leerlingen met een handicap en 
hun ouders te betrekken bij het zoeken naar redelijke aanpassingen, enz.  

 

5.5 Unia 
 

Unia heeft de wettelijke bevoegdheid om de gelijkheid van kansen en het omgaan met de 
diversiteit in onze samenleving te bevorderen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, 
onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van 17 discriminatiecriteria 
waaronder gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap. Bijkomend werd 
Unia aangeduid als onafhankelijke instantie om de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde 
Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van de personen met een handicap te 
bevorderen, te beschermen en te monitoren. 

Unia is in de uitoefening van haar bevoegdheden volkomen onafhankelijk. Binnen de perken van 
haar opdrachten is Unia bevoegd om onafhankelijke adviezen en aanbevelingen te richten tot 
elke overheid, privé-instelling of -persoon, om sensibiliseringsacties te organiseren, en om 
iedereen bij te staan die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en 
verplichtingen. 
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6. Samenvatting 
 
Mensenrechten zijn geen privilege voor een bepaalde groep, maar gelden voor alle mensen: ze 
zijn universeel. Ze liggen vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (1948). Het ene mensenrecht kan niet ten volle verwezenlijkt worden zonder dat de 
andere mensenrechten gerespecteerd worden. Ze vormen een onlosmakelijk geheel en zorgen 
er samen voor dat alle mensen inclusief deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Het 
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap concretiseert en verduidelijkt hoe 
deze mensenrechten begrepen worden voor de specifieke situatie van personen met een 
handicap. 
 
Dit Verdrag vertrekt van een sociale visie op handicap. Een handicap wordt gezien als 
voortkomend uit de confrontatie met drempels die worden opgeworpen door de 
omgeving. Deze drempels zijn discriminerend en staan de inclusie van personen met een 
handicap in de weg.  
 
Het recht op onderwijs wordt begrepen als een recht op inclusief onderwijs. Staten moeten alle 
beschikbare middelen inzetten om het recht op inclusief onderwijs geleidelijk ten volle te 
verwezenlijken. Er geldt daarbij een standstillclausule: we moeten in de richting van inclusief 
onderwijs werken en mogen geen maatregelen nemen die stappen terugzetten. Het VN-Comité 
die over de toepassing van dit VN-Verdrag waakt, verduidelijkte twee belangrijke elementen:  

- Het blijvend naast elkaar voortbestaan van twee gescheiden onderwijssystemen – 
gewoon en buitengewoon onderwijs – is op termijn onhoudbaar 
(General Comment N°4 over het recht op onderwijs).  

- Dat leerlingen met een handicap geen gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvol 
inclusief onderwijs in scholen voor gewoon onderwijs is een vorm van discriminatie 
(General Comment N°6 over gelijkheid en non-discriminatie).   

  
In vergelijking met andere Europese staten, volgen in Vlaanderen veel meer leerlingen 
gesegregeerd onderwijs. Het M-decreet heeft dit percentage niet kunnen terugdringen. 
Bovendien zijn leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen uit gezinnen met een lage 
sociaaleconomische status oververtegenwoordigd in het buitengewoon onderwijs. Volgens het 
European Agency for Special Needs and Inclusive Education kan men pas spreken van inclusie 
wanneer leerlingen met een handicap minstens 80 procent van de onderwijstijd samen met hun 
medeleerlingen zonder handicap doorbrengen in een inclusieve klascontext. 
 
Artikel 22bis van de Grondwet stelt verder dat elk kind recht heeft op maatregelen en diensten 
die zijn ontwikkeling bevorderen en dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke 
beslissing die het kind aangaat. Dit is belangrijk omdat er een brede internationale 
consensus over bestaat dat kwaliteitsvol inclusief onderwijs in het belang van het kind is.  
 
Het Vlaamse gelijkekansendecreet (10 juli 2008) verbiedt discriminatie op grond van handicap. 
Ook intimidatie en het weigeren v111an redelijke aanpassingen voor personen met een 
handicap worden beschouwd als discriminatie.  Belangrijk onderscheid hierbij is dat enerzijds de 
transitie naar een inclusief onderwijssysteem progressief gerealiseerd moet worden, terwijl 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
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anderzijds het individuele recht op redelijke aanpassingen onmiddellijk afdwingbaar. Het 
weigeren van redelijke aanpassingen is dus een vorm van discrimiantie. 
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