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1. Mensenrechten 

Hebben sommige mensen een handicap, een ander kleur, een ander geslacht, 

een andere godsdienst …?  

De wet moet al die mensen gelijk behandelen.  

Dat is een mensenrecht. 

 

Voorbeelden: 

• We mogen allemaal trouwen. 

• We mogen een eigendom hebben, zoals een gsm, een huis, een auto …  

• We mogen stemmen. 

• We mogen les krijgen. 

• We mogen werken. 

• We hebben vrije tijd. 

• …  

 

Dankzij die mensenrechten kan je dingen doen met andere mensen. 

Voorbeelden: 

• Je kiest naar welke school je gaat. 

• Je kiest waar je woont. 

 

Alle mensen hebben mensenrechten. 

De mensenrechten staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. 

 

 

 

 

https://www.amnesty-international.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841
https://www.amnesty-international.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841
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Rechten voor mensen met een handicap 

Kan je dingen niet doen door je handicap?  

 

Zijn er dus ‘drempels’ ? 

Voorbeelden: 

• de trap nemen als je niet goed kan stappen 

• een tekst lezen die veel te moeilijk is 

 

Die drempels zorgen ervoor dat je niet kan doen wat je wil.  

Die drempels ‘discrimineren’.  

Die drempels moeten weg. 

 

Ook op school kunnen er drempels zijn. 

Voorbeeld: de taken zijn niet duidelijk. 

 

Die rechten staan in het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een 

Handicap. 

Meer dan 160 landen ondertekenden het Verdrag inzake de Rechten van 

Personen met een Handicap. 

 

Wil je meer lezen over mensenrechten en over rechten voor mensen met een 

handicap? 

https://www.ont.be/wat-doen-we/projecten/mensenrechten/ 

 

 

 

 

https://www.ont.be/wat-doen-we/projecten/mensenrechten/
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Segregatie, integratie en inclusie 

Segregatie  

Voorbeeld: kinderen met een handicap en kinderen zonder handicap gaan naar 

aparte scholen. 

 

Integratie 

Voorbeeld: kinderen met en zonder handicap krijgen samen les in dezelfde 

klas.  

Maar er gebeuren geen aanpassingen voor leerlingen met een handicap.  

Leerlingen met een handicap voelen dus drempels. 

 

Inclusie  

Voorbeeld: kinderen met en zonder handicap krijgen samen les in dezelfde 

klas.  

De lessen zijn aangepast voor leerlingen met een handicap.  

Ze voelen dus geen drempels. 

 

Onderwijs 

Kinderen met een handicap en kinderen zonder handicap moeten naar 

dezelfde school kunnen gaan. 

De lessen moeten aangepast zijn aan kinderen met een handicap. 

Dat is het ‘recht op inclusief onderwijs’. 

Dat is een mensenrecht. 

 

Onderwijs moet dus meer inclusief worden, niet minder. 
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Voorbeelden: 

• Leerlingen hebben recht op aanpassingen en ondersteuning. 

• Leerlingen met een handicap moeten vrij kunnen kiezen naar welke 

school ze willen. 

 

Kunnen kinderen met een handicap niet naar school gaan met kinderen zonder 

handicap?  

Zijn de lessen niet aangepast voor kinderen met een handicap?  

Dat is discriminatie. 

 

Kinderen met een handicap hebben recht op ‘redelijke’ aanpassingen op 

school. 

Dat zijn aanpassingen die niet te lastig zijn. 

Voorbeelden: 

• hulp krijgen van een ‘buddy’ 

• een overzicht van de dag met ‘pictogrammen’ 

• … 

Die aanpassingen zorgen voor veel minder drempels. 

 

Weigert een school die aanpassingen?  

Dat is discriminatie. 


