
Reflectievragen bij interview professor Willems 

1. Neem er een blad papier bij en schrijf kort op wat je het belangrijkste vindt in je leven (bv. 
lekker uit eten gaan, wandelen in de natuur, …). 
 
Heb je je lijstje klaar? Overloop het dan nog eens en probeer elk item te koppelen aan één 
van de mensenrechten. 
 
Stel je vervolgens de vraag of dit mensenrecht voor personen met een handicap even evident 
is. Welke drempels kunnen zij ervaren bij het uitoefenen van dit mensenrecht? 

2. Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap staat een sociale visie op 
handicap voor waarbij het aan de maatschappij toekomt om de drempels weg te nemen 
waarop personen met een handicap botsen bij de uitoefening van hun rechten. 
 
Welke kansen zie je om hierop meer in te zetten in jouw school (schoolvisie, 
schoolorganisatie, …)? 

3. Er wordt heel wat verwacht van scholen op vlak van het voorzien van redelijke aanpassingen. 
Essentieel bij de afweging van de redelijkheid is de betrokkenheid van de ouders (Nothing 
About Us, Without Us). 
 
Op welke manier zou jouw school de ouders nog beter kunnen betrekken bij het voorzien van 
redelijke aanpassingen voor hun kind? 

4. Het begrip ‘draagkracht’ refereert volgens prof. Willems nog te sterk naar integratie. Inclusie 
daarentegen vraagt dat de school zich voorafgaand reorganiseert. Met name bij de 
inschrijving van leerlingen voor wie de ondersteuningsnood van de leerkracht groot zal zijn. 
 
Welke mogelijkheden zie je op jouw school om de klas- en schoolorganisatie te reorganiseren 
en permanent bij te sturen? 

5. Door het Verdrag te ratificeren hebben we ervoor gekozen om te evolueren naar één inclusief 
onderwijssysteem. Doorgaan zoals we nu bezig zijn –  met twee gescheiden 
onderwijssystemen – is volgens prof. Willems onhoudbaar. 
 
Op welke manier kan jouw school er mee voor zorgen dat deze boodschap uitgedragen 
wordt, namelijk dat we erkennen dat inclusief onderwijs in het belang van het kind is en dat 
we willen afstappen van het naast elkaar voortbestaan van het gewoon en buitengewoon 
onderwijs? 
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