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ALGEMEEN
- Meer meldingen hebben betrekking op gewoon secundair onderwijs
- Piek in schooljaar 2017-2018, daarna terug afname (inhoudelijk geen
verband met start nieuw ondersteuningsmodel)
- Meeste meldingen gaan over het weigeren van redelijke aanpassingen (ook
het weigeren van compenserende maatregelen), het weigeren of
ontbinden van een inschrijving of het doorverwijzen naar het BuO, het
weigeren van deelname aan schooluitstappen en -reizen, en het weigeren
van aanpassingen op stageplaatsen
- Sommige meldingen gaan over B- of C-attest als mogelijk gevolg van het
ontbreken van redelijke aanpassingen

Voor een uitvoerige bespreking van de probleempunten met betrekking tot
het voorzien van redelijke aanpassingen:
https://www.unia.be/files/Documenten/Tussentijdse_analyse_inclusief_onder
wijs-CRPD.pdf
In de volgende slides hernemen we voor het gewoon basisonderwijs en het
gewoon secundair onderwijs de meldingen die raken aan de ondersteuning
vanuit BuO.

GEWOON BASISONDERWIJS
- School weigert gemotiveerd verslag op te stellen en ondersteuning aan te
vragen
- Ouders klagen gebrek aan ondersteuning aan
- Geen ondersteuning mogelijk wanneer opstart na 1 oktober
- Leerling blijft in onthaalklas en er wordt geen ondersteuning aangevraagd
- Ondersteuner klaagt over samenwerking met school
- Samenwerking met ondersteuning van concurrerende net wordt stopgezet
- Ondersteuner vindt dat leerling niet genoeg vooruitgang maakt en
oriënteert naar BuO
- School klaagt gebrek aan ondersteuning aan voor leerling met Down

- Ondersteuningsnetwerk klaagt aan dat ze maar met 2,75
begeleidingseenheden per leerling kunnen werken en geforceerd worden
om met wachtlijsten te werken
- Ondersteuner klaagt ontoelaatbare praktijken aan (lijfstraffen,
onderverdeling in klassen naar niveau, weigeren redelijke aanpassingen,
doorverwijzingen naar BuO, …)
- Pedagogische begeleidingsdienst wordt gecontacteerd door moeder en
jaagt school de gordijnen in door het ondersteuningsnetwerk te betrekken
- Ouders klagen over gebrek aan communicatie rond leerkrachtgericht
inzetten van ondersteuning
- Doorverwijzing naar BuO (type 3) door CLB zonder eerst
ondersteuningsnetwerk te betrekken

- Ondersteuner wil leerling niet verder begeleiden
- School stelt dat ondersteuning type basisaanbod niet kan leiden tot
getuigschrift en slechts toegang geeft tot beroepssecundair onderwijs
- School vraagt ouders om hun kind slechts drie dagen naar school te sturen
zodat ondersteuning voor andere kinderen kan ingezet worden
- Leerklacht klaagt gebrek aan leerlinggerichte ondersteuning aan

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
- Ondersteuner klaagt aan dat klassenraad besliste om naar BuO te oriënteren
anticiperend op de problemen die een stage in het zesde jaar zou kunnen
stellen
- Vraag van ondersteuner met betrekking tot de mogelijkheden tot
compenseren en dispenseren (onzekerheid over aanpassingen aan de
leerinhoud)
- Ondersteuner vindt geen gehoor bij school wanneer ze pestproblematiek
aankaart
- Ondersteuner kaart aan dat sticordi-maatregelen moeilijk bespreekbaar zijn
op school
- Ondersteuner vindt geen gehoor bij school

- Ondersteuner durft zich niet uitspreken omdat hij nog vertrouwen moet
winnen van school
- Ondersteuner meldt dat vakleerkracht geen redelijke aanpassingen op de
stageplaats wil toestaan
- Ondersteuner kaart aan dat attest verworven bekwaamheden geen recht op
uitkering opent

AANDACHTSPUNTEN
1. Zowel ouders, scholen als ondersteuningsnetwerken klagen gebrek aan
ondersteuning aan
2. Problematiek van tijdig aanvragen van ondersteuning
3. Samenwerking met school ligt soms moeilijk (afhankelijkheid van school)
4. Ondersteuners verwijzen nog vaak naar BuO als vangnet
5. Afstemming en communicatie rond leerkrachtgericht versus leerlinggericht
inzetten van ondersteuning
6. Problemen met betrekking tot stage (redelijke aanpassingen)
7. Onduidelijkheid over sticordi-maatregelen (rechtsonzekerheid inzake
redelijke aanpassingen aan de leerinhoud)

AANBEVELINGEN UNIA (2016)
https://www.unia.be/files/Documenten/Tussentijdse_analyse_inclusief_onder
wijs-CRPD.pdf
- Zet ondersteuning gerichter, effectiever en duurzaam in.
- Bevorder de ontwikkeling van expertise over inclusie bij ondersteuners en
zorg voor stabiliteit.
- Vergeet de leraren in opleiding niet.
- Werk een duurzaam ondersteuningsmodel uit dat voldoende
ondersteuning biedt om kwaliteitsvol inclusief onderwijs te voorzien, en dat
coherent is met de ontwikkeling van een inclusief onderwijssysteem.

- Zet alle beschikbare middelen in voor inclusie. Hef de versnippering van
extra middelen op, zorg voor een duurzaam financieringsmodel voor de
ondersteuning van inclusie en verlies geen middelen aan een segregerende
leerweg.
- Ouders, kinderen, scholen en CLB’s moeten een beroep kunnen doen op
ondersteuning die aansluit op hun behoeften.
- De effectiviteit van de financiering en de hieraan verbonden ondersteuning
moet in alle scholen voelbaar zijn, niet slechts in enkele.
- De procedures en criteria voor de verdeling van middelen moeten
transparant zijn voor leerlingen met een handicap en hun ouders.

- Waak over de consequente toepassing van een sociaal model van handicap
bij het uitwerken van richtlijnen en criteria voor het verdelen van
ondersteunende middelen.
- Zorg voor de beleidsparticipatie van personen met een handicap.
- Bevorder het opbouwen en delen van expertise over inclusie. Meer
samenwerking kan ervoor zorgen dat redelijke aanpassingen
meerconsequent worden toegepast en kan ertoe leiden dat leraren,
begeleiders en CLB-medewerkers zich meer gaan engageren voor inclusie en
meer handelen volgens het sociaal model van handicap.

VERKIEZINGSMEMORANDUM UNIA (2019)
In Vlaanderen was het M-decreet een belangrijke eerste stap, maar enkele
werkingsprincipes ervan moeten correcter uitgevoerd worden:
- Het ondersteuningsmodel moet geoptimaliseerd worden: er is nood aan
voldoende ondersteuningscapaciteit, expertise en budgetten
- Een monitoringsysteem moet de voortgang en de kwaliteit van inclusie
systematisch, regelmatig en op transparante wijze opvolgen en de ouders
hierbij betrekken
- De onderwijsinspectie moet consequent en grondig de kwaliteit van basisen verhoogde zorg kunnen nagaan

INFO UNIA VOOR VN-LIST OF ISSUES (2019)
- Maatregelen om van twee systemen naar één inclusief onderwijssysteem
te evolueren
- Lange termijn visie op inclusief onderwijs met garanties voor voldoende
ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en scholen
- Aandacht voor inclusief onderwijs in lerarenopleiding
- Recht op inschrijving voor leerlingen die een IAC volgen + erkende
attestering
- Zelfde ondersteuning in gewoon als in buitengewoon onderwijs
- Afschaffen van mogelijkheid tot vrijstelling van leerplicht

