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1. Inleiding 
Inclusief onderwijs en levenslang leren zijn voor personen met een verstandelijke beperking 
essentieel om hun potentieel volledig te ontwikkelen: hun persoonlijkheid, hun talenten en hun 
creativiteit. Ze waarborgen hun participatie aan de samenleving (Verenigde Naties, 2006a, blz. 
16 [1]). 

We kunnen het niet hebben over inclusief onderwijs zonder stil te staan bij de financiering ervan. 
De transitie naar inclusief onderwijs kan alleen slagen als de toewijzing van de middelen het 
beleid adequaat ondersteunt. Elke financieringsmaatregel kan inclusie ondersteunen of 
afremmen: van de manier waarop het schoolbudget wordt samengesteld tot en met de 
beschikbaarheid van gratis schoolvervoer. Daarom bekijken we in dit hoofdstuk waar we het 
verschil kunnen maken.  

2. Een financieringsmodel voor inclusie 
 

Het is belangrijk dat het financieringsmodel scholen stimuleert om inclusief te werken. Het 
model dat de overheid kiest, kan een kader creëren voor inclusie of voor verdere segregatie. Het 
financieringsmodel heeft namelijk directe invloed op veranderingen in het denken en op 
praktijken in het onderwijs (European Agency, 2018, blz.25 [92]). Het is belangrijk dat het 
financieringsmodel scholen in staat stelt om aan de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerlingen tegemoet te komen en om de nodige middelen vrij te maken voor de ontwikkeling 
van een inclusieve leeromgeving. Het financieringsmodel moet scholen ook in staat stellen om 
inclusief onderwijs in de lokale context in te bedden, zodat ze inclusie kunnen bevorderen via 
een gemeenschapsgerichte aanpak (Onderwijsagentschap, 2018, p.26 [92]).  

Een eerste uitdaging voor een succesvolle transitie naar inclusief onderwijs is de aanhoudende 
financiering van twee parallelle en gesegregeerde onderwijssystemen. De financiering van 
buitengewoon en gewoon onderwijs leidt tot concurrentie voor de middelen. Bovendien blijkt 
de financiering van twee parallelle systemen veel duurder dan het financieren van één inclusief 
onderwijssysteem (Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, 2017, blz. 14 
[96]). Al moeten we er rekening mee houden dat de eerste stappen in de transitie naar één 
inclusief onderwijssysteem een tijdelijke verhoging van de kosten kan veroorzaken. Op termijn 
verminderen deze transitiekosten aanzienlijk (Raad van Europa, commissaris voor de rechten 
van de mens, 2017, P.14 [96]). 

In Europa krijgen scholen voor buitengewoon onderwijs per leerling vaak nog steeds meer 
middelen dan inclusieve scholen krijgen voor een leerling met een handicap (IE+, 2019 [89]). 
Deze betere toegang tot middelen zorgt ervoor dat scholen voor buitengewoon onderwijs meer 
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middelen hebben om te voldoen aan de behoeften van hun leerlingen. In de praktijk leidt dit 
onevenwicht in de financiering tussen gewoon en buitengewoon onderwijs ertoe dat ouders 
gedwongen worden om een moeilijke keuze te maken: ofwel opteren ze voor de zekerheid dat 
hun kind op voldoende ondersteuning kan rekenen, wat eerder in het buitengewoon onderwijs 
het geval zal zijn, ofwel opteren ze ervoor dat hun kind dezelfde kansen krijgt als andere 
kinderen, wat enkel mogelijk is in een inclusieve setting (UNESCO, 2017, p.31[90]). Het doel is 
om een onderwijssysteem te creëren waarin ouders niet langer tussen beiden hoeven te kiezen 
(Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 2017, p.31 [90]). 

Financieringsmechanismen kunnen de transitie naar inclusief onderwijs ondersteunen door 
onderwijsactoren te stimuleren om innovatieve en flexibele leeromgevingen te ontwikkelen 
voor alle leerlingen (Europees Agentschap, 2018, blz. 12 [91] ). Om rekening te houden met de 
lokale context vertrekken de financieringsmechanismen best van een gemeenschapsgerichte 
aanpak (Europees Agentschap, 2018, blz. 29 [91] ). 

We kunnen een onderscheid maken tussen leerlingvolgende financiering en school- of 
dienstengerichte financiering. We bespreken hieronder de voor- en nadelen van beide 
modellen. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de impact die beide modellen hebben op 
het gedrag van alle betrokken actoren. 

 

2.1 Leerlingvolgende financiering 
 

In een leerlingvolgend financieringsmodel is het budget dat aan scholen wordt toegewezen 
afhankelijk van de leerlingenpopulatie van elke school. In dit model krijgt elke school een 
bepaald bedrag per ingeschreven leerling, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De financiering die de school krijgt, varieert dus voor 
verschillende categorieën van leerlingen. (UNICEF, 2014, p.15 [93]). 

Deze categorieën kunnen afgebakend worden op basis van kenmerken zoals leeftijd, locatie, 
gepercipieerde sociale kwetsbaarheid of handicap. Elke categorie krijgt een ander gewicht in het 
financieringssysteem. Scholen krijgen dus meer of minder budget naargelang de specifieke 
kenmerken van hun leerlingenpopulatie.  
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Bijvoorbeeld (UNICEF, 2014, blz 16 [93] 

• Een leerling zonder specifieke onderwijsbehoeften heeft het standaardgewicht van 1. 
• Een leerling uit een gezin met een laag inkomen heeft een gewicht van 1,2.  
• Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft een gewicht van 1,5. 

Dus, in een klas van 30 leerlingen...:  

• 25 leerlingen hebben geen specifieke onderwijsbehoeften: 25x1= 25 
• 3 leerlingen komen uit een gezin met een laag inkomen: 3x 1,2= 3,6.  
• 2 leerlingen hebben een handicap: 2 x 1,5 = 3 x 1,5 = 3  
Het gecombineerde financieringsgewicht voor deze klas zou 31,6 bedragen (25 + 3,6 + 3). 

Dit betekent dat de school voor deze klas 31,6 x het basisfinancieringsbedrag zou ontvangen.   

  
De meeste landen die met dergelijke systemen werken, hebben voor leerlingen met een 
handicap meerdere onderverdelingen om verschillende handicaps en ondersteuningsbehoeften 
te identificeren en te wegen. Deze differentiatie kan helpen om de nodige middelen toe te 
wijzen aan leerlingen met extra ondersteuningsnoden (UNICEF, 2014, blz. 16 [93]).  

Enkele voordelen van dit systeem (UNICEF, 2014, p.16 [93]):  

• Het leerlingvolgend financieringsmodel maakt een grotere flexibiliteit mogelijk: 
leerlingen kunnen hun recht op onderwijs in een school naar keuze waarmaken, 
aangezien de financiering hen zal volgen. Bij de uitwerking van leerlingvolgende 
financieringskanalen moet de overheid wel opletten dat ze deze theoretische 
flexibiliteit niet tegenwerkt door heel nauw te beperken welke therapieën, 
ondersteuningsvormen of instrumenten al dan niet betaald mogen worden met die 
financiering. 

• Dit model kan de werkelijke onderwijskost van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften weergeven. Zo kan het garanderen dat scholen de nodige 
financiële middelen krijgen om deze leerlingen te ondersteunen.   

• Scholen worden aangemoedigd om leerlingen met een handicap in te schrijven:  
aangezien de financiering de leerling volgt, komt de school in aanmerking voor 
meer middelen om in de behoeften van die leerlingen te voorzien.  

• Dit model zorgt in principe voor een meer billijke financiering omdat het gebaseerd 
is op de werkelijke behoeften van leerlingen.   

Nadelen:  

• Een belangrijk nadeel van dit financieringsmodel is dat het aanzet om kinderen met 
een handicap te labelen, in plaats van te kijken naar de werkelijke 
ondersteuningsnoden (Susan J. Peters, 2003, p.20 [94]). Dit euvel kan ingeperkt 
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worden door een correcte toepassing van een mensenrechtenbenadering die de 
handicap van de leerling loslaat en zich concentreert op de ondersteuningsnoden 
van de leerling. Kortom: meer werken met handelingsgerichte diagnoses in plaats 
van medische diagnoses. 

• De noodzaak van een formele diagnose van de handicap en de 
onderwijsbehoeften, kan de kosten opdrijven.  

• Dit model kan ertoe leiden dat scholen het aantal kinderen met een handicap 
artificieel opblazen om zo extra financiering te verkrijgen. Audits kunnen dergelijke 
praktijken ontmoedigen.  

• Het voorzien van ondersteuning voor individuele leerlingen verbetert niet 
noodzakelijk de bekwaamheid van scholen om met specifieke onderwijsbehoeften 
om te gaan (Susan J. Peters, 2003, p.20 [94]).  

 

2.2 Schoolgerichte financiering 
 

Schoolgerichte financieringsmodellen, ook wel "throughput modellen" genoemd, richten zich 
op de financiering van  scholen en ondersteunende diensten in plaats van op de leerlingen 
(UNICEF, 2014, blz. 16 [93]). Deze modellen voorzien vaak een financiering op basis van een 
bepaalde hoeveelheid specifieke onderwijsmiddelen (zoals leraren of klaslokalen) die op 
regionaal of nationaal niveau vooraf zijn vastgelegd. Deze modellen willen lokale initiatieven 
stimuleren om eigen programma's en diensten te ontwikkelen, maar er zijn uitgebreide 
evaluatie- en monitoringmechanismen nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te 
garanderen en om ervoor te zorgen dat de diensten voortdurend worden verbeterd (UNICEF, 
2014, p.16 [93]). Ook dit financieringsmodel heeft een aantal voor- en nadelen (European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education , 2016, p.49 [95]):   

Voordelen: 
• Dit model stimuleert en ondersteunt scholen om te bouwen aan een krachtige 

leeromgeving voor alle leerlingen en om vaker preventief bijkomende 
ondersteuning te voorzien voor leerlingen (European Agency, 2018, blz. 28 [92]).  

• Dit model stimuleert de ontwikkeling en ondersteuning van leerkrachten in plaats 
van te focussen op de gepercipieerde handicap van de lerende. 

• Uit onderzoek van het European Agency for Special Needs and Inclusive Education 
blijkt dat een dergelijke financiering zorgt voor meer efficiënte resultaten: dankzij 
de krachtige leeromgeving hebben minder leerlingen extra ondersteuning nodig, 
terwijl de algemene resultaten erop vooruit gaan. (2018, blz. 28 [92]).  
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Nadelen:  
• Verschillende onderzoekers ondervonden dat dergelijke financieringsmodellen 

scholen ertoe aanzetten om leerlingen in te passen in bestaande 
ondersteuningsprogramma's, in plaats van programma's aan te passen aan de 
behoeften van leerlingen.  

• Door inclusief onderwijs volledig in te bedden in de algemene financiering dekt 
men niet altijd volledig de kosten van het ondersteunend personeel dat nodig is 
om in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van een leerling.  

 

Nuttig hulpmiddel: 

Het European Agency for Special Needs and Inclusive Education ontwikkelde een 
instrument om het financieringsbeleid te evalueren ("Financing Policy Self-Review 
Tool"). Dit instrument kan beleidsmakers in verschillende sociale sectoren - onderwijs, 
gezondheid, welzijn, enz. - op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau ondersteunen in 
hun reflectie over de financiering van het inclusief onderwijsbeleid. 

De zelfevaluatietool is beschikbaar in 25 verschillende talen. Het kan worden aangepast 
aan de specifieke nationale of lokale situatie. 

Op de website van het Agentschap vindt u meer info en kan u de tool downloaden: 
https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-
inclusiveeducation-systems-self-review-tool  

  

3. Vlaanderen: financiering van twee parallelle 
onderwijssystemen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs 

 

In dit deel schetsen we kort hoe de financiering van het Vlaamse onderwijs impact heeft op de 
transitie naar inclusief onderwijs. We beogen geen volledige analyse, maar beperken ons tot 
enkele sleutelkenmerken van de huidige financieringsmodellen. Hierbij is het belangrijk om in 
het achterhoofd te houden dat de transitie in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat. De 
financiering van het ondersteuningsmodel is bijvoorbeeld zeer recent en werd al één keer 
aangepast. Het is op dit moment onduidelijk of het ondersteuningsmodel in het toekomstige 
begeleidingsdecreet wordt behouden. In ieder geval laat dit zich reeds sterk gevoelen op het 
terrein. Bovendien zullen de (ongewenste) effecten van de gekozen financieringsmodellen 
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verder evolueren naargelang de onderwijsactoren hun rollen onderling beter afbakenen, de 
procedures en praktijken in en tussen scholen en CLB’s ontwikkeld worden, de afstemming en 
communicatie tussen alle actoren verbetert,… Het voorwerp van dit hoofdstuk is met andere 
woorden in volle evolutie.  

Het financieringsmodel van het Vlaamse onderwijs houdt de concurrentie tussen het 
buitengewoon en het gewoon onderwijs in stand. De onderwijsmiddelen worden gespreid over 
deze twee aparte onderwijssystemen. De plaats waar de leerling is ingeschreven, bepaalt de 
personeelsomkadering en werkingsmiddelen. De budgetten per leerling zijn veel groter in het 
buitengewoon onderwijs.1  

Scholen voor gewoon onderwijs moeten een krachtige leeromgeving ontwikkelen voor alle 
leerlingen (brede basiszorg - fase 0) en extra zorg voorzien voor leerlingen die dit nodig hebben 
(verhoogde zorg - fase 1). Als de basiszorg en de verhoogde zorg voor een leerling niet volstaan, 
moet de school overschakelen naar de fase van uitbreiding van zorg (fase 2) of een individueel 
aangepast curriculum (IAC) uitwerken voor de leerling. Voor de begeleiding van een leerling 
met specifieke onderwijsbehoeften (fase 2 of IAC), kan een school voor gewoon onderwijs 
extra ondersteuning aantrekken. Deze ondersteuning wordt geleverd door het buitengewoon 
onderwijs. 

Voor de financiering van deze ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs bundelde de 
Vlaamse overheid verschillende budgetten: de vroegere GON- en ION-middelen, de middelen 
uit de waarborgregeling, het budget voor compententiebegeleiders, en extra budget dat 
bijkomend geïnvesteerd werd sinds de start van het ondersteuningsmodel. Het totale budget 
voor het ondersteuningsmodel bedraagt 120 miljoen euro. De bundeling van de budgetten oogt 
eenvoudiger. De verhoging van het budget is ook een positief signaal. 

Van het totale budget werd in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 rechtstreeks een budget 
afgehouden voor ondersteuning van de groep leerlingen type 22, 43, 64 en 75 . De voorafname 
gebeurt op basis van het aantal dergelijke leerlingen die zijn ingeschreven in een school voor 
gewoon onderwijs. Ze krijgen een gegarandeerde leerlinggerichte ondersteuning en voor deze 
leerlingen kan ook leerkracht- of teamgerichte ondersteuning gegeven worden. Het budget 
wordt uitgekeerd aan de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning aan de 
leerling biedt. Hoeveel uren steun een kind krijgt, hangt in het nieuwe model af van zijn noden. 
Dit is dus een duidelijke vorm van leerlingvolgende financiering. 

 
1 Kostprijs per leerling per onderwijsniveau in euro volgens de statistische gegevens van het departement 
onderwijs voor het schooljaar 2017-2018. Gewoon basisonderwijs: 5.151€. Buitengewoon basisonderwijs: 
16.9000€. Gewoon secundair onderwijs: 9.237€. Buitengewoon secundair onderwijs: 20.349€. bron: 
Rekenhof 
2 Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking 
3 Type 4: voor kinderen met een motorische beperking 
4 Type 6: voor kinderen met een visuele beperking 
5 Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis 
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Voor de overblijvende groep kinderen (type basisaanbod 6 , 3 7  of 9 8 ) richt de regeling 
ondersteuningsnetwerken in, die het ondersteuningsbudget ontvangen voor de scholen die bij 
het netwerk aangesloten zijn. Het ondersteuningsnetwerk bepaalt het aantal uren 
ondersteuning dat een school ontvangt. Het budget van het ondersteuningsnetwerk steunt voor 
70% op het totaal aantal leerlingen van zijn scholen voor gewoon onderwijs (dus eerder 
schoolgericht) en voor 30% op het aantal kinderen met geattesteerde zorgnoden. Dit bedrag 
wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal leerlingen met specifieke zorgnoden over de 
laatste 6 jaar. Het is dus niet echt leerlingvolgend). Het ondersteuningsnetwerk ondersteunt het 
onderwijzend personeel en het kind dat de ondersteuning nodig heeft.9 

De complexiteit van de twee sporen in het ondersteuningsmodel, de overgangsmaatregelen en 
de snelle aanpassing van het ondersteuningsmodel leiden ertoe dat er veel middelen en tijd 
besteed worden aan overleg en afstemming. De specifieke professionaliseringsnoden van 
leerkrachten en ondersteuners komen daarbij onvoldoende aan bod. Leerkrachten en 
ondersteuners zouden misschien beter gebaat zijn met een financiering die hen toelaat om zelf 
te beslissen welke professionalisering zij willen volgen. Schooldirecties en 
netwerkcoördinatoren kunnen dan het persoonlijk ontwikkelingsplan van hun personeel 
opvolgen op basis van competentieprofielen waarin inclusie-competenties en -vaardigheden 
een plaats hebben. 

We kaarten enkele grote knelpunten van de huidige financieringsregeling aan. 

3.1  Ongelijkheden tussen gewoon en buitengewoon onderwijs 
remmen de transitie af 

 

Er bestaan grote ongelijkheden tussen de financiering van het gewoon en het buitengewoon 
onderwijs. Deze ongelijkheden beperken de mogelijkheden van scholen voor gewoon onderwijs 
om inclusief onderwijs te organiseren en om ondersteuning voor lerenden met specifieke 
zorgnoden op te zetten. Uit een bevraging van de drie ouderkoepelverenigingen (2018-2019) 
blijkt dat een minderheid van de ouders momenteel overweegt om hun kind in te schrijven in 
het gewoon onderwijs. Ze vrezen dat er te weinig gespecialiseerde hulp en/of individuele 
benadering is, dat er onvoldoende ondersteuning op maat is en dat de prestatiedruk en 
verwachtingen er te hoog liggen.  De extra ondersteuning die er voorzien kan worden vanuit het 

 
6 Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk 
curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type 
vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8. 
7 Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking 
8 Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds 
september 2015) 
9 Rekenhof, M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs, Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams 
Parlement, Brussel, april 2019 
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ondersteuningsnetwerk is volgens hen voor hun kind onvoldoende. Ze vrezen dat er nog extra 
ondersteuning nodig zal zijn buiten de schooluren terwijl dit in het buitengewoon onderwijs wel 
kan tijdens de schooluren.   

Ouders die wel bewust kiezen voor het gewoon onderwijs menen dat dit een positieve ervaring 
is dankzij de goede samenwerking tussen de school, de ouders en de leerling zelf. 

Het gewoon onderwijs beschikt niet over het interdisciplinair personeelskader waarover het 
buitengewoon onderwijs wel beschikt. Scholen voor gewoon onderwijs zouden meer 
gevarieerde profielen moeten kunnen aanstellen zoals pedagogen, ergotherapeuten, 
logopedisten, psychologen, enz. Zo kunnen schoolteams multidisciplinair vorm geven aan een 
kwalitatief zorgbeleid.  

Er is een belangrijk onderscheid tussen een individueel aangepast curriculum (IAC) in het 
gewoon onderwijs en een vergelijkbaar aangepast traject in het buitengewoon onderwijs. 
Leerlingen die na het volgen van een IAC in het gewoon onderwijs een attest van verworven 
bekwaamheden krijgen, hebben geen recht op een inschakelingsuitkering. Leerlingen uit OV3 
van het buitengewoon onderwijs met een getuigschrift voor vergelijkbare bekwaamheden 
hebben daarentegen wel recht op een inschakelingsuitkering. 

De keuze voor een inclusief onderwijstraject leidt ertoe dat de leerling financieel benadeeld 
wordt in zijn verdere leven.10 Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de 
verworven competenties in het ene en het andere systeem mogelijk vergelijkbaar zijn en dus 
dezelfde rechten moeten openen. 

Verder houdt de financiering voor leerkrachten in het gewoon onderwijs onvoldoende rekening 
met de noden die nieuwe onderwijsuitdagingen stellen. De inclusie van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften vergt bijzondere vaardigheden en competenties van 
leerkrachten. Zij zijn hiervoor onvoldoende uitgerust, maar het financieringskader voorziet geen 
structurele uren voor het nodige overleg met ondersteuners of andere externe partners, noch 
voor voldoende bijscholing. Zolang de lerarenopleidingen onvoldoende inzetten op de nodige 
competenties, en zolang sommige scholen onvoldoende aandacht besteden aan hun zorgbeleid, 
zal dit een knelpunt blijven. Zoals reeds gesteld: inclusief onderwijs is niet duurder dan twee 
aparte onderwijssystemen11, maar de transitie naar inclusief onderwijs brengt wel extra kosten 
met zich mee. 

 
10 Plenaire vergadering van het Vlaams parlement, Actuele vragen van Caroline Gennez en Jos De Meyer 
aan minister Hilde Crevits, https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-
vergaderingen/1026756/verslag/1028357 
11 Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Fighting school segregation in Europe through 
inclusive education: position paper, 2017, p. 14 ; UNICEF, The right of children with disabilities to 
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3.2  Financiering van ondersteunningsnetwerken 
 

Enkele knelpunten zijn te herleiden tot de financiering van de ondersteuningsnetwerken.  

Uit onderzoek blijkt dat veel scholen onvoldoende aandacht besteden aan hun zorgbeleid. De 
verschillende zorgfasen en de uitwerking van een zorgbeleid, met praktijken die werken, is voor 
sommige scholen ook een redelijk nieuw gegeven. Die scholen hebben meer en betere 
ondersteuning nodig. De pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB’s die deze 
ondersteuning kunnen bieden, zijn echter overbevraagd.. Bijgevolg zijn er tussen scholen grote 
verschillen in de kwaliteit van de basiszorg en verhoogde zorg. 

Bijgevolg dringen (te) veel scholen aan op een label zodat ze de ondersteuning kunnen overlaten 
aan ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Die ondersteuningsvragen bevinden 
zich in feite binnen de basis- en verhoogde zorg. De middelen die de overheid voorziet voor het 
ondersteuningsmodel zijn niet bedoeld om het zorgbeleid van scholen te ontwikkelen, terwijl 
daar een grote vraag naar is. Een kwalitatief zorgbeleid in elke school in Vlaanderen is nodig om 
de middelen van het ondersteuningsmodel maximaal te kunnen inzetten waarvoor ze bedoeld 
zijn: ondersteuning in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. 

Daarnaast zijn er ook heel wat scholen voor gewoon onderwijs die geen ondersteuning vragen. 
Aangezien de ondersteuningsnetwerken vraaggestuurd werken, genieten die scholen niet van 
de expertise van het buitengewoon onderwijs. Er is nood aan meer onderzoek over wie die 
scholen zijn en waarom ze geen ondersteuningsvragen hebben. Zoals eerder vermeld in dit 
hoofdstuk, is er bij schoolgerichte financiering nood aan goede audit-mechanismen. Het stemt 
hoopvol dat het beleid inzake leerlingenbegeleiding nu een erkenningsvoorwaarde is voor 
scholen. De onderwijsinspectie zal in haar kwaliteitstoezicht meer aandacht kunnen schenken 
aan het zorgbeleid van scholen. Ze zou scholen met ernstige tekorten moeten kunnen 
verplichten om, onder begeleiding, een kwalitatief zorgbeleid uit te werken. 

Heel wat vragen die de ondersteuningsnetwerken krijgen, zouden dus eigenlijk in fase 0 en 1 
moeten worden opgenomen door de scholen voor gewoon onderwijs. De financiering van de 
ondersteuningsnetwerken is niet bedoeld – en dus ook niet toereikend – om deze vragen op te 
nemen. Voor deze netwerken dringt zich een ongemakkelijke/moeilijke keuze op tussen de 
ontwikkeling van deze zorgfasen ondersteunen of leerlingen en scholen in de kou te laten. Een 
versterking van zorgfase 0 en 1 lijkt de meeste effecten op lange termijn te genereren. Maar 
door het gebrek aan ondersteuning voor de ontwikkeling van deze zorgfases kunnen de grote 
verschillen op het vlak van zorg niet snel genoeg en gericht worden weggewerkt. 

De financiering van de ondersteuningsnetwerken wordt toegewezen aan het buitengewoon 
onderwijs. De ondersteuningsnetwerken zouden de expertise uit het buitengewoon onderwijs 

 
education: a rights-based approach to inclusive education: position paper, 2012, pp. 38-39 ; OECD, 
Inclusive Education at Work: Students with Disabilities in Mainstream Schools, 1999, Paris, p. 33; World 
Bank, Inclusive education: an EFA strategy for all children (S.J. Peters, ed.), 2004  
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moeten inbrengen in het gewoon onderwijs. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn: financieel 
en organisatorisch zijn alle mensen die voor ondersteuningsnetwerken werken ‘afhankelijk’ van 
een school voor buitengewoon onderwijs. Een meer directe financiering van de 
ondersteuningsnetwerken (ipv via het buitengewoon onderwijs) zou hen toelaten om een eigen 
personeelsbeleid uit te werken, een eigen missie en visie vorm te geven, de eigen expertise 
sterker in functie van inclusie uit te bouwen, een professionaliseringsbeleid uit te werken, enz. 

Door de inzet van de expertise uit het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs, staan 
ook leerlingen in het buitengewoon onderwijs soms in de kou: zij krijgen ook niet meer de 
ondersteuning waar ze nood aan hebben. In de huidige situatie is er dus zowel in het gewoon 
als in het buitengewoon onderwijs een tekort waardoor de leerlingen niet de nodige 
ondersteuning ontvangen. 

Het was de bedoeling van de overheid dat de ondersteuningsnetwerken netoverschrijdend 
zouden werken. In de praktijk blijkt dat dit amper gebeurt. Daardoor zijn er vaak verschillende 
ondersteuningsnetwerken in dezelfde regio actief. Zij bouwen gelijkaardig expertise op, maar 
delen die onderling niet. Elk hebben ze coördinatie- en overheadkosten. Elk hebben ze 
geïnvesteerd in eigen procedures, praktijken en overlegvormen. Onderzoek moet aantonen of 
deze organisatievorm voor een efficiënte en doelmatige inzet van de beschikbare middelen 
zorgt. 

Een kwaliteitsvolle monitoring van leerlinggegevens is belangrijk voor het 
financieringsmechanisme van het ondersteuningsmodel. De financiering van het 
ondersteuningsmodel is deels gebaseerd op het aantal leerlingen met specifieke zorgnoden, en 
enkel voor geïdentificeerde leerlingen kan ondersteuning gevraagd worden. Ook het aantal 
leerlingen in buitengewoon onderwijs wordt van nabij opgevolgd. Een stijging of daling van het 
aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs bepaalt immers of er via de waarborgregeling 
middelen kunnen doorstromen van buitengewoon onderwijs naar ondersteuning in het gewoon 
onderwijs.  

Voor de identificatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, is het belangrijk om op 
kwaliteitsvolle data te kunnen rekenen. Op dit moment is het accuraat tellen van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften nog niet altijd evident omdat de identificatie van de leerlingen 
doorheen de tijd op verschillende manieren werd toegepast: leerlingen die GON-begeleiding 
kregen, leerlingen die ION-begeleiding kregen, leerlingen met een inschrijvingsverslag van voor 
het M-decreet, leerlingen met een gemotiveerd verslag, leerlingen met een verslag.  

 

3.3  Overlabelling en onderscheid tussen de twee sporen van het 
ondersteuningsmodel 
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We kaartten reeds aan dat scholen soms aandringen op een label om ondersteuning van de 
leerling met specifieke zorgnoden te kunnen vragen aan het buitengewoon onderwijs. 
Daarnaast is er ook concurrentie tussen de ondersteuning vanuit verschillende “types” uit het 
buitengewoon onderwijs. De ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs hangt af van 
het type buitengewoon onderwijs waartoe een leerling toegang heeft gekregen. Bijgevolg 
bestaat het risico dat ouders of scholen, in geval van meervoudige diagnose, het “type” van het 
kind strategisch kiezen. Soms zetten ouders of de school het CLB onder druk om een 
gemotiveerd verslag te wijzigen, omdat ze in een ander type meer middelen krijgen. 

Voor een aantal categorieën van leerlingen (leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7) liggen 
de toegekende middelen in het gewoon onderwijs even hoog als in het buitengewoon onderwijs. 
Dit is zeker een stap voorwaarts. Voor grote groepen leerlingen (waaronder leerlingen met ASS 
of leerlingen met een gedragsproblematiek) liggen de toegekende middelen in het 
buitengewoon onderwijs nog altijd veel hoger. Dit kan impact hebben op de keuze die ouders 
maken. Voor sommige ouders is de keuze voor een inclusief traject wegens gebrek aan eigen 
middelen geen realistische keuze. Bovendien is er een risico op strategisch gedrag bij het 
toekennen van verslagen voor leerlingen.  

We zagen dat leerlingvolgende financieringsmodellen in theorie zorgen voor een financiering op 
basis van werkelijke noden. We zagen reeds dat de financiering van de 
ondersteuningsnetwerken voornamelijk schoolgericht verloopt. De ondersteuning die in de 
scholen voor gewoon onderwijs komt, is daarentegen leerlingvolgend: scholen voor gewoon 
onderwijs vragen de ondersteuning voor een bepaalde leerling aan bij het 
ondersteuningsnetwerk. De ondersteuning die wordt toegekend is echter sterk bepaald in 
functie van de “types”. Doordat men ervoor koos om de verschillende “types” te behouden, 
wordt het labellen in stand gehouden. Daaruit volgt het risico dat men de ondersteuning niet op 
maat van de leerling vorm geeft, maar wel op maat van de doorsnee leerling voor zijn/haar 
“type”.  

3.4  Schoolgebouwen 
 

Een belangrijke post in het onderwijsbudget betreft de bouw, de renovatie en het onderhoud 
van schoolgebouwen. Het is bij de ontwikkeling van schoolgebouwen evenzeer belangrijk om 
oog te hebben voor inclusief onderwijs. De  Schoolgebouwenmonitor12 vermeldt dat indicatoren 
die zich richten op basiskwaliteiten een betere score krijgen dan indicatoren die verwijzen naar 
nieuwe maatschappelijke onderwijsuitdagingen. Scholen maken dus vooruitgang op het vlak van 

 
12 De statistische gegevens over de toestand van het gebouwenpark worden via een wetenschappelijk 
surveyonderzoek verzameld. Om zich een beeld te vormen over de bestaande infrastructurele noden en 
problemen worden directeurs en technische directeurs bevraagd. De mening van gebruikers van deze 
gebouwen en van experten, is niet bekend. Unia hoorde tijdens gesprekken de klacht dat de werkelijke 
situatie op het vlak van toegankelijkheid te weinig bekend is. 
http://www.agion.be/Publicaties/deschoolgebouwenmonitor2013.aspx. 
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veiligheid, hygiëne, comfort e.d. maar zijn nog te weinig bezig met het treffen van maatregelen 
om inclusief onderwijs te realiseren. Verder lezen we in het rapport: “De 
toegankelijkheidsmaatregelen (…) blijken ook hier vaak afwezig”. De  Schoolgebouwenmonitor 
geeft volgend beeld van de huidige situatie. Drempelvrije toegangen en toegangspaden (62%), 
aangepaste parkeerplaats (58%) en signalisatie (52%) zijn de meest doorgevoerde maatregelen. 
Liften (23%) en aangepaste toiletten voor leerlingen (44%) en personeel (31%) zijn (veel) minder 
aanwezig. Bovendien is 88% van de vestigingsplaatsen bezet of overbezet. Dit zijn 
aandachtspunten die  de mogelijkheden beperken op het vlak van flexibele werkvormen en 
andere redelijke aanpassingen (overprikkeling beperken, prikkelvrije omgevingen creëren, 
enz.).13  

Verder blijkt ook dat bij nieuwe schoolgebouwen te weinig wordt toegezien op de naleving van 
toegankelijkheidsvoorschriften maar ook dat deze toegankelijkheidsvoorschriften te eng 
worden beschouwd als criteria van motorische toegankelijkheid. Toegankelijkheid gaat echter 
breder dan louter de toegankelijkheid voor rolstoelen. Bij de uitvoering van de werken is er te 
weinig of geen oog voor zaken die niet planafleesbaar zijn (rustgevend ingerichte omgeving, 
mogelijkheid om zich in een rustig hoekje terug te trekken, kleurcontrasten die verschillende 
functies aanduiden,…). Uiteindelijk zijn er ook geen middelen voorzien om de veiligheid van 
kinderen inclusief te garanderen: toegankelijke evacuatieplannen op maat, zwaailichten voor 
dove leerlingen, evacuatiesysteem voor rolstoelen op de verdiepingen,…  Meer hierover in 
hoofdstukken 5 en 6). 

3.5  Financiering uit andere departementen dan onderwijs 
 

Een belangrijke rem op de inclusie van leerlingen met specifieke zorgnoden in het gewoon 
onderwijs is de verkokering tussen beleidsdomeinen welzijn en onderwijs. De financiering laat 
op dit moment bijvoorbeeld niet toe om actoren uit het beleidsdomein welzijn te betrekken bij 
de screening van de zorgnoden van leerlingen. In sommige gevallen zou een dergelijke 
interdisciplinaire screening helpen om de mogelijkheden van de leerling en de toekomstvisie 
samen met leerling en familie beter in kaart te brengen. Vanuit deze doelstellingen kan men dan 
ondersteuningsnoden vastleggen en ondersteuning afspreken die écht is uitgewerkt op maat 
van de leerling. Dit moet absoluut uitgeklaard worden om inclusief onderwijs te realiseren. 
Andere financieringskanalen in het buitengewoon onderwijs (voor bijvoorbeeld revalidatie) 
komen niet uit de portefeuille van het departement onderwijs, maar uit de portefeuille van het 
beleidsdomein welzijn. Sommigen van die diensten zijn enkel beschikbaar in het buitengewoon 
onderwijs. In het gewoon onderwijs moeten ouders deze diensten zelf financieren en 
organiseren. Dit is ook een factor die de keuze van ouders tussen gewoon en buitengewoon 
onderwijs beïnvloedt. Wie vandaag voor een inclusief traject kiest, tekent voor een parcours 

 
13 Unia, Inclusief onderwijs in Vlaanderen, een tussentijdse analyse, Brussel, Juni 2016 
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waarbij men als ouder zelf veel energie, tijd en geld moet investeren om de zorg georganiseerd 
te krijgen. 

Binnen een inclusietraject kunnen onderwijspersoneel en zorgverleners een gezamenlijk 
begeleidingstraject organiseren voor leerlingen die dit nodig hebben. Daarom is het 
fundamenteel dat ze kennis hebben van mekaars competenties en expertise. Daarom zouden 
lerarenopleidingen ook aandacht moeten geven aan interprofessionele samenwerking en 
schoolbesturen en -directies kunnen dit ondersteunen met interne interdisciplinaire 
vormingsmomenten. Let wel: van onderwijspersoneel moet men bijvoorbeeld geen 
ergotherapeuten maken of omgekeerd. Maar de erkenning en inschakeling van verschillende 
categorieën professionals geven de tools om alle nodige kennis en expertise in te zetten om zo 
tot een geslaagd project te komen. 

Een concreet voorbeeld van de nood aan samenwerking over beleidsdomeinen heen betreft de 
persoonlijke assistentie. De persoonlijke assistentie is voor heel wat leerlingen met een 
handicap nodig om inclusief onderwijs te kunnen volgen. Maar deze assistentie gaat veel breder 
dan louter de onderwijsnoden. Daarom komt de financiering voor de Persoonlijke Assistentie 
Budgetten (PAB) vanuit het departement welzijn. Daar knelt echter het schoentje. De 
wachtlijsten voor de toekenning van PAB’s zijn zeer lang. Gemiddeld wachten gezinnen 4 jaar 
op de toekenning van een PAB. Bijna 40% wacht al 3 jaar of langer. Dit hindert uiteraard ook de 
transitie naar een inclusief onderwijssysteem. 

Inclusief onderwijs moet per definitie multidisciplinair zijn, er moet over departementen heen 
worden gewerkt. De financiering zou ten dienste moeten staan van inclusie, maar op dit 
moment betekent ze eerder een rem op inclusie.  

3.6  Rekening houden met socio-economische factoren 
 

Hoogwaardige inclusieve onderwijsstelsels moeten billijk en niet-discriminerend zijn zodat alle 
leerlingen met ondersteuningsbehoeften toegang hebben tot inclusief onderwijs, ongeacht hun 
socio-economische achtergrond (European Agency, 2016, blz.39 [95]). Een leerlingvolgend 
financieringsmodel, waarbij de socio-economische status als factor in het financieringsgewicht 
van de leerlingen wordt opgenomen, kan voor een billijke verdeling van de middelen zorgen. Zo 
garandeert de overheid niet enkel het theoretische recht op inclusief onderwijs, maar ook de 
effectieve toegang tot, de participatie in en de mogelijkheid tot leren in een inclusieve omgeving. 

De ouderkoepelverenigingen zijn ongerust over de gelijke onderwijskansen van kinderen met 
extra noden. Uit een bevraging van de drie ouderkoepelverenigingen (2018-2019) blijkt dat 91% 
van de ouders wiens kind recht heeft op ondersteuning, zelf nog instaat voor extra hulp na 
school of hiervoor externe, betaalde hulp inschakelt. De meest ingeschakelde buitenschoolse 
hulp is die van logopedisten en kinesisten maar ouders vermelden een breed gamma aan 
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therapeuten en specialisten. Dit is verontrustend, want niet alle ouders kunnen hun kind immers 
thuis ondersteunen of de financiële hulp van externe hulp dragen.  Bovendien gaat de 
begeleiding buiten de schooluren ten koste van de gezinstijd en de tijd voor sport en 
ontspanning. 

De socio-economische achtergrond van leerlingen heeft invloed op hun toegang tot inclusief 
onderwijs. We zagen reeds dat logo, kine of reva in het gewoon onderwijs door de ouders moet 
georganiseerd en gefinancierd worden. Daarnaast zijn er ook andere factoren, zoals de 
mogelijkheid tot gratis schoolvervoer in het buitengewoon onderwijs, die specifiek voor 
kansarmere leerlingen de keuze voor buitengewoon onderwijs stimuleren. Voor ouders 
betekent de keuze voor een school voor gewoon onderwijs daarom vaak een extra logistieke en 
financiële inspanning. Een ontmoediging van de inclusieve keuze dus.  

Daarom is het belangrijk dat de overheid en scholen grondig analyseren welke noden de 
leerlingen, hun gezinnen en de bredere gemeenschap hebben. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat 
alle aspecten van het onderwijssysteem inclusie bevorderen, ongeacht de economische status 
van de leerling. 

 

4. Externe financieringsmogelijkheden voor 
inclusief onderwijs 

 

De verantwoordelijkheid voor de financiering van inclusieve onderwijsstelsels ligt in eerste 
instantie bij de nationale en regionale overheden. Toch willen we kort stilstaan bij de 
mogelijkheden die een aantal alternatieve financieringskanalen bieden voor scholen(-groepen), 
koepels of lokale overheden. 

De Europese Unie biedt verschillende mogelijkheden om innovatie in onderwijs en vorming te 
bevorderen. Een aantal EU-fondsen kunnen helpen bij de opschaling van innovatieve goede 
praktijken, om meer te leren van de ervaringen van anderen of om samen met buitenlandse 
partners innovatieve praktijken te ontwikkelen en te testen.  

Aangezien het hier steeds gaat om projectfinanciering, loop je natuurlijk steeds enkele risico’s. 
Ten eerste steeds het risico dat het werk dat je steekt in de projectaanvraag uiteindelijk niet 
beloond wordt. Ten tweede is het steeds een one-shot: het project moet dus zeer goed 
doordacht zijn om een duurzame verandering te realiseren.  

De belangrijkste fondsen voor onderwijsactoren zijn :  
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• Erasmus+ : dit fonds staat vooral bekend voor de uitwisseling van studenten hoger 
onderwijs (met inbegrip van de lerarenopleiding), maar het biedt ook heel wat 
mogelijkheden voor uitwisseling van leerkrachten en andere onderwijsactoren. 
Erasmus+ biedt via Key Action 1 de mogelijkheid om in het buitenland gestructureerde 
opleidingen of evenementen te volgen alsook om deel te nemen aan job shadowing om 
te leren van anderen op hun werk. Meer informatie op www.epos-vlaanderen.be. 

• Europees Sociaal Fonds (ESF): de verschillende lidstaten en regionale overheden kunnen 
zelf kiezen hoe ze de budgetten van dit fonds aanwenden, mits ze binnen het kader van 
de Europese prioriteiten blijven. De minister van onderwijs kan er dus voor kiezen om 
bij het begin van een financieringscyclus van inclusief onderwijs een prioriteit te maken. 
Zeker met ESF-middelen is er een risico dat de projectmiddelen dienen om nieuwe 
structuren op te zetten. Maar eens de projectmiddelen wegvallen, staat de structuur 
ineens op losse schroeven. Meer info op www.esf-vlaanderen.be 

• Interreg: dit fonds faciliteert de samenwerking tussen partners in buurlanden. Er zijn 
binnen dit fonds verschillende programma’s met afzonderlijke prioriteiten en 
mogelijkheden. Op www.vlaio.be vind je een overzicht van de mogelijkheden. 

 

Naast de financiering van innovatieve praktijken en uitwisseling bieden Europese fondsen ook 
mogelijkheden om te investeren in de infrastructuur. Twee voorbeelden: 

• Het "Investeringsplan voor Europa" is een van de laatste initiatieven van de EU. Het 
stimuleert particuliere investeringen door de toegang tot financiering te faciliteren via 
een Europese budgettaire garantie. 

• Het InvestEU-fonds zal nieuwe mogelijkheden bieden om investeringen te financieren 
door toegang te bieden tot betere leningen met lagere rentevoeten.   

Casestudy: Renovatie van scholen in Finland  

EU-fondsen: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) in samenwerking met de 
Europese Investeringsbank.  

Doel en resultaat : In Finland heeft de gemeente Espoo het EFSI-fonds aangewend om een 
lening te verkrijgen die zal worden gebruikt voor de bouw van nieuwe gebouwen en de 
uitbreiding en renovatie van bestaande lagere en middelbare scholen in de regio. Met deze 
lening kon Espoo sneller beginnen met het renovatieproject, zodat de leeromgeving voor 
leerlingen verbetert en de werkomstandigheden voor de leerkrachten ook.  

http://www.epos-vlaanderen.be/
http://www.esf-vlaanderen.be/
http://www.vlaio.be/
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/pipeline/20160217
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/pipeline/20160217
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5. Samenvatting 
 

De transitie naar inclusief onderwijs kan alleen slagen als de toewijzing van de middelen het 
beleid adequaat ondersteunt. Het financieringsmodel dat de overheid kiest, kan een kader 
creëren voor inclusie of voor verdere segregatie : het gekozen financieringsmodel heeft namelijk 
directe invloed op hoe scholen zich organiseren en welke praktijken ze inzetten (Susan J. Peters, 
2003, Inclusive education: achieving education for all by including those with disabilities and 
special education needs).  

We onderscheiden twee soorten financieringsmodellen: leerlingvolgende financiering en 
school- of dienstengerichte financiering (Unicef, 2014, Financing of Inclusive Education):  

 

Leerlingvolgende financiering  School- of dienstgerichte financiering  
Het schoolbudget is afhankelijk van de 
leerlingenpopulatie. Elke school krijgt een 
bepaald bedrag per ingeschreven leerling. Dit 
bedrag verschilt naargelang leerlingen behoren 
tot bepaalde categorieën 
(bijvoorbeeld gepercipieerde sociale 
kwetsbaarheid of handicap).  

De overheid voorziet een financiering in 
termen van lesuren, leerkrachten of 
klaslokalen. Met deze middelen kunnen 
onderwijsactoren een eigen 
ondersteuningsaanbod ontwikkelen. Het 
schoolbudget staat dus los van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie.  

Leerlingen kunnen met de nodige 
ondersteuning inclusief onderwijs volgen in 
een school naar keuze. Het schoolbudget is 
gebaseerd op de werkelijke 
onderwijsbehoeften van leerlingen en 
garandeert dus een billijke verdeling van 
middelen.  

Er is een risico dat scholen leerlingen 
selecteren die passen in hun 
ondersteuningsaanbod, of dat ze leerlingen 
proberen in te passen in dit aanbod.  

Scholen hebben een garantie op middelen die 
rekening houden met de werkelijke 
onderwijskost van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  

De overheid heeft uitgebreide audit- en 
monitoringmechanismen nodig om de 
kwaliteit van het onderwijs en van de 
ondersteuning te garanderen. Dit zorgt voor 
veel administratieve last en extra kosten.  

De middelen zijn gekoppeld aan labels. Dit zet 
ouders en scholen aan om kinderen te labelen in 
plaats van te kijken naar de werkelijke 
ondersteuningsnoden. Deze nood aan formele 
diagnoses drijft de kosten op.  

Scholen worden gestimuleerd om krachtige 
leeromgevingen te ontwikkelen voor alle 
leerlingen en om in te zetten op preventieve 
ondersteuning.  
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Scholen die individuele ondersteuning 
voorzien voor de betroken leerlingen, 
verbeteren niet noodzakelijk de brede 
toegankelijkheid van hun aanbod.  

Scholen investeren in de ontwikkeling en 
ondersteuning van leerkrachten in plaats van 
te focussen op de gepercipieerde handicap 
van de lerende.  

 

Bepaalde financieringsmechanismen die eigen zijn aan het Vlaams onderwijssysteem 
belemmeren de transitie naar één inclusief onderwijssysteem:   

• De ongelijke financiering van gewoon en buitengewoon onderwijs zorgt voor een valse 
concurrentie en valt duurder uit dan wanneer één enkel inclusief onderwijssysteem 
moet worden gefinancierd (Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van 
Europa, 2017, Fighting school segregation in Europe through inclusive education).  

• De budgetten per leerling zijn veel groter in het buitengewoon onderwijs. Voor het 
schooljaar 2017-2018 bedroeg de kostprijs per leerling in het gewoon basisonderwijs 
5.151€, in het buitengewoon basisonderwijs 16.900€, in het gewoon secundair 
onderwijs 9.237€ en in het buitengewoon secundair onderwijs 20.349€.  

• Naast het financiële plaatje zelf, zijn ook de mogelijkheden in beide systemen 
verschillend: in het buitengewoon onderwijs kan de school een interdisciplinair 
schoolteam samenstellen. Het personeelskader in het gewoon onderwijs laat dit niet 
toe.  

• Uit onderzoek blijkt dat er in veel scholen te weinig aandacht is voor het zorgbeleid in 
fase 0 en 11 waardoor de onderwijskwaliteit in deze scholen niet is gegarandeerd. 
Doordat scholen in deze fasen te vaak ondersteuning aan externe actoren vragen, is het 
ondersteuningsaanbod in fase 2 en 3 overbevraagd.   

• Er is geen plan of strategie voorhanden om de kosten van de transitie naar één inclusief 
onderwijssysteem op te vangen. Heel wat leerkrachten moeten bijgeschoold worden en 
competenties verwerven, gebouwen moeten toegankelijker worden gemaakt, 
structureel overleg moet opgezet worden, scholen hebben structurele ondersteuning 
nodig om hun zorgbeleid te ontwikkelen … De beginfase van de transitie naar inclusief 
onderwijs vereist voldoende financiële ondersteuning.  

• De ondersteuningsnetwerken zelf moeten ook expertise ontwikkelen. Het personeel 
van die netwerken komt veelal uit het buitengewoon onderwijs. Om expertise te kunnen 
ontwikkelen in inclusieve settings is tijd en geld nodig. De ondersteuningsnetwerken zijn 
bovendien netgebonden, wat de efficiëntie en de kennisoverdracht niet altijd ten goede 
komt.  

• Om ondersteuning te bekomen is vaak nog nood aan een label. Dit gaat in tegen het 
sociaal model van handicap. Begrijpelijkerwijze wordt daarbij de voorkeur gegeven aan 
het label dat de meeste ondersteuning genereert. Het huidige financieringsmodel geeft 
overigens niet aan hoe met meervoudige diagnoses moet worden omgegaan.  
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Meer informatie over financiering vind je in de bijdrage van Dr. Cor Meijer en Dr. Amanda 
Watkins van het European Agency for Special Needs and Inclusive Education aan het congres 
van Unia over de transitie naar een inclusief onderwijssysteem.  

Lees ook het rapport van Unia dat naar aanleiding van dit congres werd opgesteld: Naar een 
inclusief onderwijssysteem in België: inspiratie en voorbeelden (2019) 
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