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1. Opzet, uitgangspunten en aanpak 

 

 

De uitkomsten van een eerder rondetafelgesprek als vertrekpunt — Op woensdag 27 april 2011 bracht 

het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (het Centrum) enkele 

belangenorganisaties rond de tafel, als vertegenwoordigers van personen met een handicap en hun 

omgeving. Tijdens deze namiddagsessie inventariseerde het Centrum hun standpunten rond de thematiek 

van inclusief onderwijs. De deelnemers gaven aan welke de beleidprioriteiten zij ervaren om het recht op 

inclusief onderwijs in Vlaanderen te realiseren. De nota Inclusief onderwijs. Uitkomsten van een 

rondetafeloverleg met belangenverenigingen (Albertijn, M. & Hoefnagels, K., 2011) vatte de standpunten 

samen. Ze vormden de basis voor een tweede overleg van het Centrum, op dinsdag 20 september 2011, 

met een vertegenwoordiger van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap en een vertegenwoordiger van de cel Gelijke Kansen Vlaanderen.  

Juridisch kader — Net zoals het rondetafelgesprek in april vindt het overleg aansluiting bij artikel 24 van 

het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De Vlaamse overheid voorziet 

medio 2012 een aanpassing van het Vlaamse inschrijvingsdecreet. Hierin wordt, conform het VN-verdrag, 

het recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen met een beperking vastgelegd.  

Geen steunpunt Inclusief Onderwijs — Als centrale aanbeveling pleitten de belangenverenigingen in het 

rondetafeloverleg in april voor de oprichting van een steunpunt Inclusief Onderwijs. Deze aanbeveling 

staat niet op de agenda van het overleg met het departement Onderwijs en de cel Gelijke Kansen 

Vlaanderen. Voor de onderwijsadministratie is een steunpunt in de huidige context niet aangewezen. Een 

steunpunt Inclusief Onderwijs zou teveel als een bedreiging gezien worden door degenen die (nog) niet 

overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusief onderwijs. Door de bestaande verdeeldheid ontbreekt het 

aan een stabiel fundament voor een steunpunt Inclusief Onderwijs.  

Overleg op 20 september 2011 

Aan het overleg op 20 september namen deel:  

 voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding:  

 ;Gert Backx ۔

 ;An-Sofie Leenknecht ۔

 ;Isabelle Demeester ۔

 voor het departement Onderwijs van het Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap:  

 ;Theo Mardulier ۔

 voor Gelijke Kansen Vlaanderen:  

 .An Van Acker ۔

Kathleen Hoefnagels van Tempera woonde het overleg bij als 

externe partner en stond in voor de rapportering.  
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Hoewel het aan draagvlak ontbreekt voor de oprichting van een steunpunt, onderstreept Theo Mardulier 

de noodzaak aan initiatief rond inclusief onderwijs. De nood situeert zich op twee niveaus:  

 Koudwatervrees — Bij ouders van kinderen met een handicap, bij ouders van andere kinderen, bij 

lerarenkorpsen, … op alle niveaus heerst er koudwatervrees en onwetendheid ten aanzien van 

inclusief onderwijs. Denkbeelden over mogelijke negatieve (neven-)effecten overschaduwen het 

inzicht in de meerwaarde ervan.  

 Manifest gebrek aan informatie over redelijke aanpassingen — Het VN-verdrag voor de rechten van 

personen met een handicap verplicht scholen redelijke aanpassingen te treffen, zodat ze toegankelijk 

zijn om iedereen onderwijs aan te bieden. heel wat leerkrachten en directies blijken niet op de hoogte 

van deze verplichting. Daarenboven wordt nergens geconcretiseerd wat ‘redelijke aanpassingen’ 

inhouden.  
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2. Adviezen voor ondersteuning en impulsen die het Centrum kan bieden 

 

 

Wisselwerking met het departement Onderwijs — De aanpassing van het inschrijvingsdecreet dat de 

Vlaamse regelgeving in overeenstemming moet brengen met het VN-verdrag, vraagt om een 

wisselwerking tussen het departement Onderwijs en het Centrum. Het departement bereidt het decreet 

voor, maar ook voor hen is het onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met ‘redelijke aanpassingen’. Het 

Centrum kan ondersteuning bieden bij het concretiseren en uitharden van het concept ‘redelijke 

aanpassingen’. Daarom moet het Centrum ervoor zorgen dat het een directe lijn openhoudt met Theo 

Mardulier en zo vinger aan de pols houdt.  

Politieke lobby — Om het regelgevende kader te voeden, kan het Centrum meer doen dan enkel advies 

verlenen bij de ontwikkeling van het decreet rond inclusief onderwijs. Het kan ook rechtstreeks of via 

derden (belangenorganisaties) gemandateerden aanspreken voor parlementaire interpellaties en/of 

hoorzittingen rond het thema. Dergelijke interventies brengen het thema meer prominent op de politieke 

agenda.   

Inclusief onderwijs in beeld brengen bij het brede publiek — Tot op vandaag hangt er een sfeer van 

onzekerheid rond inclusief onderwijs. Het ontbreekt aan een stimulerend klimaat waarin de (mogelijk) 

betrokken partijen de kans krijgen om inclusief onderwijs te ontdekken als een realistische schoolkeuze 

voor kinderen met een handicap. Het decreet moet daar verandering in brengen, doordat het inclusief 

onderwijs niet langer als een vrijblijvend, maar als een enigszins dwingend thema naar voor schuift in het 

onderwijslandschap. Het Centrum kan hier aanvullend en versterkend werken met sensibiliserings-

initiatieven. Deze tonen een breed publiek een positief verhaal over inclusief onderwijs. De boodschap is 

bestemd voor een divers publiek:  

Een informatietool komt te vroeg 

Het Centrum nodigde Theo Mardulier en An Van Acker uit om 

de wenselijkheid en mogelijkheid te bespreken van de 

ontwikkeling van een informatietool over redelijke 

aanpassingen. Tijdens de vergadering verdween deze optie al 

snel van de agenda. Een dergelijke tool komt immers te 

vroeg. Zolang het aan een decreet ontbreekt, dat de 

juridische basis voor inclusief onderwijs verstevigt, leeft er 

immers geen interesse voor een informatie-instrument.   

 

Een bestendige wisselwerking 

De wisselwerking tussen het Centrum en het departement 

Onderwijs kan ruimer gaan dan enkel het inhoudelijk op weg 

helpen met de invulling van het begrip ‘redelijke 

aanpassingen’. Het Centrum kan bijvoorbeeld ook suggesties 

formuleren over de wijze waarop het departement 

communiceert over de aanpassing van het inschrijvings-

decreet en de impat ervan (omzendbrief, artikel in Klasse, …) 
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 ouders van kinderen met een handicap; 

 directies en leerkrachten van scholen; 

 (potentiële) medeleerlingen; 

 ouders van (potentiële) medeleerlingen;  

 CLB-medewerkers; 

 deskundigen van de Lokale Overleg Platformen (LOP);  

 … 

Diepgang — Omdat de boodschap voor uiteenlopende doelgroepen bestemd is, kan ze niet anders dan 

algemeen geformuleerd worden. Maar ‘algemeen’ is geen synoniem voor ‘oppervlakkig’. Een 

sensibiliseringscampagne kan dieper gaan dan bijvoorbeeld een televisiespot vertonen of affiches 

verspreiden. Mogelijke pistes:  

 Redactionele bijdragen in kranten en tijdschriften of televisiereportages reiken een platform aan waar 

pedagogen, kinderen met een handicap, hun ouders, klasgenoten, … hun ervaring met en visie op 

inclusief onderwijs kunnen delen.  

 Vele ouderraden van scholen organiseren één of enkele keren per jaar een avond waarop een 

pedagogisch thema (bv. positive parenting, pesten, …) behandeld wordt: een deskundige houdt een 

lezing, er wordt een film vertoond, … Inclusief onderwijs leent zich als thema.  

 Inclusief onderwijs vormt eveneens een thema voor een bijscholingsactiviteit voor leerkrachten (in 

opleiding), LOP-deskundigen, CLB-medewerkers, … 

Het klimaat peilen — beeldvormingsactiviteiten rond inclusief onderwijs lokken ongetwijfeld reacties uit. 

Indien het Centrum erin slaagt om deze op te vangen en systematisch te inventariseren, wint het een schat 

aan informatie: welke kansen en risico’s zien deskundigen, scholen, ouders, … in inclusief onderwijs? De 

inventaris leert welke kapen er verder genomen moeten worden om de verschillende groepen van 

betrokkenen te overtuigen van de haalbaarheid van inclusief onderwijs. Hierin vindt het Centrum de 

Partners 

Een brede, maar diepgaande sensibilisering rond inclusief 

onderwijs vraagt om een samenwerking tussen het Centrum 

en diverse partners. Verschillende partijen komen in 

aanmerking:  

 media; 

 Kind & Gezin;  

 koepels van ouderverenigingen;  

 onderwijs- en CLB-koepels;  

 Gezinsbond; 

 … 
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aanzet tot verdere sensibiliseringsinitiatieven die het zelf kan opzetten of waarvoor het partners kan 

aanspreken om rond te werken.  


