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Samenvatting 

 

 

Tijdens een rondetafeloverleg georganiseerd door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding formuleerde een groep van belangenorganisaties als vertegenwoordigers van 

kinderen met beperkingen de prioriteiten, noodzakelijk voor het realiseren van het recht op inclusief 

onderwijs:  

1. Het inschrijvingsrecht voor personen met beperkingen in het gewoon onderwijs afdwingbaar 

maken.  

2. De term ‘inclusie’ correct gebruiken. 

3. Werken aan beeldvorming rond inclusief onderwijs. 

4. Uitwisseling tussen onderwijsspecialisten initiëren en stimuleren. 

5. Uitwisseling met welzijnsspecialisten initiëren en stimuleren. 

6. Inclusieleerlingen en hun omgeving ondersteunen.  

7. Middelen vrijmaken om ondersteuning te realiseren.  

8. Afstappen van het leerstofjaarklassensysteem. 

9. Een steunpunt Inclusief Onderwijs oprichten. 
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1. Opzet en aanpak 

 

 

Een rondetafelgesprek over inclusief onderwijs — Op woensdag 27 april 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 (zie Bijlage —Deelnemers 

aan de overlegnamiddag). Tijdens deze namiddagsessie inventariseerde het Centrum hun standpunten rond 

de thematiek van inclusief onderwijs. Ze geven de beleidprioriteiten aan om het recht op inclusief 

onderwijs in Vlaanderen te realiseren.  

Juridisch kader — Het rondetafeloverleg vindt aansluiting bij artikel 24 van het VN-verdrag voor de 

rechten van personen met een handicap. In het betreffende artikel engageren de staten die het VN-verdrag 

ondertekenden zich om:  

 het recht op onderwijs voor personen met een beperking te realiseren op alle niveaus; 

 hierbij niet te discrimineren op basis van handicap; 

 in scholen redelijke aanpassingen te voorzien naar gelang van de behoefte van de personen met 

een handicap; 

 voldoende ondersteuning voor de scholen te voorzien, zodat zij in staat zijn om iedereen 

onderwijs aan te bieden;  

 gepaste opleiding voor leerkrachten te voorzien; 

 via het onderwijs in te zetten op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij personen met een 

beperking, zodat zij hun zelfredzaamheid maximaal kunnen ontplooien.  

Rondetafel op initiatief van het CGKR 

Het initiatief van een rondetafeloverleg over inclusief 

onderwijs gaat uit van het Centrum, dat reeds geruime tijd 

discriminatiemeldingen op grond van handicap in het 

onderwijs behandelt. Als onafhankelijke, federale 

overheidsdienst begeeft het Centrum zich met het 

onderwijsthema op het bevoegdheidsdomein van de 

Gemeenschappen. Daarmee heeft het Centrum niet de 

bedoeling de eigen bevoegdheden te buiten te gaan, maar wil 

het een platform bieden voor de verschillende organisaties 

die naast elkaar dezelfde of sterk gelijklopende standpunten 

rond inclusief onderwijs bepleiten. De overlegnamiddag 

maakt de eenheid in visies zichtbaar.  

Met een gebundeld overzicht wil het Centrum de partners uit 

de Gemeenschappen aanspreken en hen een impuls bieden 

voor acties die inclusief onderwijs nastreven. Als partners ziet 

het Centrum:  

 het ministerie van Onderwijs; 

 de onderwijsadministratie;  

 de onderwijskoepels; 

 de onderwijsvakbonden; 

 thematische experts.  

 

Een gelijkaardig initiatief in Franstalig België 

Het Centrum organiseert de rondetafel niet enkel voor 

organisaties in Nederlandstalig België. De verenigingen uit de 

Franstalige landshelft bundelen hun  standpunten tijdens een 

afzonderlijk overlegmoment.  
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Daarnaast is er het Vlaams decreet van 10 juli 2008, houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- 

en gelijkebehandelingsbeleid, dat discriminatie op grond van handicap in het onderwijs verbiedt. Ook het 

weigeren van redelijke aanpassingen wordt gezien als een vorm van discriminatie.  

Consensus in oordelen — Hoewel elke in het overleg vertegenwoordigde organisatie vanuit een eigen 

achtergrond, doelstelling en doelgroep werkt, bestaat er een consensus in standpunten die ze innemen ten 

aanzien van inclusief onderwijs. Als rode draad daarbij geldt dat ze alle het recht op inclusief onderwijs 

verdedigen. Ook de visie over hoe dit recht te realiseren, delen ze met elkaar.    

Beleidsimpuls — Door een platform aan te bieden dat de standpunten vanuit de betrokkenen (personen 

met beperkingen en hun omgeving) bundelt, wil het Centrum een beleidsimpuls bieden dat de 

betrokkenen uit de Gemeenschappen ondersteunt om inclusief onderwijs te realiseren voor iedere persoon 

met een handicap die van dit recht gebruik wil maken. Voorliggend rapport tracht de beleidsimpuls zo 

concreet mogelijk te maken:  

1. De prioritaire acties opgelijst en verduidelijkt — Hoofdstuk 2. Prioritaire acties rond inclusief 

onderwijs somt de punten op die de in het overleg vertegenwoordigde belangenverenigingen als 

noodzakelijk aanvoelen om van het recht op inclusief onderwijs een feit te maken. Per punt geeft 

dit hoofdstuk een korte verduidelijking, voor een juiste interpretatie van het standpunt van de 

belangenverenigingen.  

2. Een ontwerpfiche rond de centrale aanbeveling — Omwille van het algemeen aangevoelde 

belang koos de gespreksgroep er voor om één aanbeveling, namelijk de oprichting van een 

steunpunt voor Inclusief Onderwijs, gedetailleerder uit te werken. Hoofdstuk 3. Steunpunt 

Inclusief Onderwijs schetst de contouren van hoe de belangenverenigingen een dergelijk 

steunpunt zien.    
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2. Prioritaire acties rond inclusief onderwijs 

 

 

Het inschrijvingsrecht afdwingbaar maken — Tot op vandaag blijft het recht op inclusief onderwijs nog 

voor velen dode letter. Omdat er tot nog toe hoofdzakelijk ingezet wordt op een wijzigende beeldvorming 

over inclusief onderwijs, blijft de feitelijke realisering van het recht achterop. Er werd lang verondersteld 

dat de beeldvorming zich eerst moest bijstellen en dat inclusief onderwijs dan als vanzelf een realiteit zou 

worden. Nu duidelijk is dat dit niet werkt, moet de aanpak wijzigen. Beeldvorming vraagt om blijvende 

aandacht (zie verder), maar tegelijk moet het recht op inclusief onderwijs meer afdwingbaar zijn. De druk 

op scholen, leerkrachten en ouders, maar ook op beleidsmakers en onderwijsexperts moet opgevoerd 

worden, opdat ze in het diepe springen en hun koudwatervrees overwinnen. Stap voor stap zullen ze 

evolueren naar goede zwemmers.  

De term ‘inclusie’ correct gebruiken — Hoewel het begrip ‘inclusie’ een duidelijke, afgelijnde definitie 

heeft, krijgt het niet steeds de juiste invulling:  

 Inclusie ≠ integratie — Het begrip inclusie heeft betrekking op personen met een beperking. De 

betekenis verschilt daarmee van integratie, waarbij integratie in het onderwijs ook opgaat voor 

kansengroepjongeren als nieuwkomers, kinderen uit sociaal zwakke gezinnen, … 

Integratie veronderstelt dat deze leerlingen — al dan niet met aangepaste didactieken — het 

normale curriculum volgen en de eindtermen halen. Voor inclusieleerlingen ligt dit anders: ze 

kunnen de eindtermen halen, maar dit doel stelt zich minder dwingend.     

 Inclusie rijmt met actie — Inclusie heeft meer om het lijf dan kinderen met een beperking 

‘droppen’ in het gewoon onderwijs. Het vraagt om aanpassingen van de school en de brede 

omgeving van de betreffende kinderen.  

Redelijke aanpassingen 

Nog te vaak verschuilen scholen, onderwijskoepels en  

-bonden zich achter het begrip ‘draagkracht’: het ontbreekt 

hen aan draagkracht om inclusief onderwijs te realiseren. 

‘Draagkracht’ blijft een vaag begrip dat moeilijk hard te 

maken valt. Het appelleert onvoldoende op actieve 

verantwoordelijkheden. Daarom verdient het de aanbeveling 

om het begrip ‘redelijke aanpassingen’ uit het Vlaams decreet 

en uit het VN-verdrag voor de rechten van personen met een 

handicap meer te benadrukken. Dat laat zich gemakkelijker 

operationaliseren in meetbare resultaten en laat zich vertalen 

naar concrete acties.  

 

Inclusie, maar ook integratie 

De gehoorde organisaties wijzen op het verschil tussen 

inclusie en integratie, maar benadrukken dat integratie in het 

onderwijs evenzeer om aandacht vraagt. Een heleboel 

normaal begaafde kinderen met een leerstoornis kunnen 

uitsluitend  in het gewoon onderwijs terecht. Voor hen bestaat 

er geen keuzemogelijkheid. Het lot van deze kinderen lijkt 

vaak op voorhand vast te liggen: ze worden slachtoffer van 

het watervalsysteem uit onze onderwijsstructuur, omdat ze in 

het traditionele onderwijs ze nog te weinig de mogelijkheid 

krijgen om hulpmiddelen als een computer met spellings-

corrector, een rekenmachine, … in te schakelen om zo hun 

troeven voldoende te benutten. Het systeem rekent hen af op 

wat ze niet kunnen en stuurt hen vanuit een ASO-opleiding, 

naar een TSO-richting, om te eindigen in een BSO-opleiding. 

Dit traject leggen ze af omdat de school het hen opdringt. Van 

een bewuste, gemotiveerde keuze is er geen sprake.  

 

Inhoudelijke bevoegdheid voor de commissie Leerlingen-

rechten 

Om het recht op inclusief onderwijs afdingbaar te maken, 

moet er een instantie bestaan die daarvoor over de nodige 

autoriteit beschikt. De belangenorganisaties suggereren om 

daartoe de bestaande en door de scholen gerespecteerde 

commissie Leerlingenrechten de nodige inhoudelijke (en niet 

langer uitsluitend procedurele) beoordelingsbevoegdheid toe 

te kennen.  
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Werken aan beeldvorming en informeren — Inclusief Onderwijs blijft voor velen onbekend en 

onbemind:  

 Beeldvorming bij leerkrachten — Heel wat leerkrachten voelen zich onzeker over inclusief 

onderwijs. Ze vrezen de extra taaklast die een inclusieleerling met zich meebrengt, stellen zich 

vragen bij de betekenis van ‘redelijke aanpassingen’ en betwijfelen of ze, samen met de school, 

voldoende draagkracht hebben om deze vorm van onderwijs te realiseren zonder dat dit aan de 

onderwijskwaliteit raakt. Om deze beeldvorming bij leerkrachten bij te stellen, hebben scholen en 

hun leerkrachtenkorps nood aan ondersteuning. De eerste steun moeten ze meekrijgen vanuit 

opleiding: de lerarenopleiding, maar ook voldoende bijscholingsinitiatieven moeten het thema 

van inclusief onderwijs behandelen. Maar leerkrachten worden niet verondersteld om 

superleerkrachten te zijn die overal een antwoord hebben. Ze moeten wel weten waar ze de 

nodige ondersteuning kunnen halen. Degelijke beeldvormingsinitiatieven voor leerkrachten 

besteden hier aandacht aan. Ze informeren over wat ‘redelijke aanpassingen’ inhouden, 

illustreren met praktijkvoorbeelden hoe inclusief onderwijs in de praktijk kan verlopen, … 

 Beeldvorming bij de leerlingengroep — Ook bij leerlingen — en veelal bij hun ouders — leeft er 

onzekerheid over de inclusie van medeleerlingen met beperkingen. Net zoals leerkrachten en 

schooldirecties stellen ze zich vragen bij de impact ervan op de onderwijskwaliteit.  

 Beeldvorming bij leerlingen met een beperking — Beeldvormingsinitiatieven moeten zich niet 

enkel rekening richten tot de scholen, hun leerkrachten en leerlingen. De kinderen die in 

aanmerking komen voor inclusie — en ook hier weer: hun ouders — mogen evenmin uit het oog 

verloren worden. Velen van hen zijn onvoldoende op de hoogte van het recht op en de 

mogelijkheden van inclusief onderwijs. Ouders die wel geïnformeerd zijn, laten zich dan weer 

ontmoedigen door de houding van de scholen die ze consulteren. Als de school hun vraag niet 

enthousiast onthaalt en de keuze voor inclusie afraadt, leggen ze zich daar al snel bij neer. Zelf 

beschikken ze vaak over te weinig informatie om de school te overtuigen.  Zo weten ze 

bijvoorbeeld zelf niet goed wat ‘redelijke aanpassingen’ voor een school kunnen zijn en kunnen 

ze weinig refereren aan succesvolle inclusiepraktijken, die ze de scholen kunnen voorstellen.  

Pleidooi voor rolmodellen 

Beeldvorming vraagt om een grondige, doordachte aanpak, 

maar dit wil niet zeggen dat de manier waarop aan beeld-

vorming rond inclusief onderwijs gewerkt wordt altijd complex 

is. De belangenorganisaties die het Centrum rond de tafel 

bracht, bepleiten bijvoorbeeld aandacht voor rolmodellen in 

het onderwijs: een leerkracht die een rolstoel gebruikt, een 

slechthorende secretariaatsmedewerker, … De aanwezigheid 

van personen met een beperking toont collega’s, leerlingen 

en hun ouders dat een school ruimte biedt aan iedereen, 

zonder dat dit de werkopdracht of het leerproces verzwaart of 

belemmert.  

Het verdient de aanbeveling dat het onderwijs dezelfde quota 

nastreeft als diegene die de overheid zichzelf oplegt ten 

aanzien van tewerkstelling van personen met een beperking.  

Tijd voor kennisspreiding en -implementatie 

Een pleidooi voor uitwisseling houdt tegelijk een pleidooi in 

om geen nieuwe proeftuinprojecten te lanceren. De nodige 

expertise is ontwikkeld. Nu komt het er op aan om deze te 

verspreiden en te implementeren.  

 



P A G I N A  7  

 

Uitwisseling met andere onderwijsspecialisten — Leerkrachten hoeven niet alle kennis en kunde zelf te 

ontwikkelen en te beheersen. Onderwijsexperts werkten al talrijke vernieuwende onderwijstechnieken uit 

waarmee het buitengewoon onderwijs met succes pionierde. Die goede praktijken vragen om 

verspreiding.  

Deze uitwisseling veronderstelt een juiste ingesteldheid bij de verschillende onderwijstypes. Het 

buitengewoon en het gewoon onderwijs mogen elkaar niet als concurrenten beschouwen waarbij inclusie 

aanvoelt als de ene partij die leerlingen van de andere ‘afsnoept’. Een juiste ingesteldheid betekent dat 

beide onderwijsvormen elkaar als partner beschouwen die vlot expertise uitwisselen: elkaar adviseren, 

kunnen beroepen op elkaars didactische teams, … Dit vraagt om souplesse, niet alleen op niveau van 

individuele scholen, maar ook binnen de onderwijsstructuren. Flexibele uitwisseling mag bijvoorbeeld niet 

struikelen over rigide reaffectatieprocedures.   

Uitwisseling met welzijnsspecialisten — Niet alleen het onderwijs beheerst expertise. Het welzijns-

domein beschikt evenzeer over relevante en inspirerende ervaring. Scholen die een engagement rond 

inclusief onderwijs opnemen, moeten over die kennis en kunde kunnen beschikken. Ze moeten 

bijvoorbeeld paramedici kunnen inschakelen, orthopedagogen voor advies kunnen consulteren, … Net 

zoals de uitwisseling tussen onderwijsspecialisten vraagt deze uitwisseling om een pragmatische aanpak, 

die een minimale administratieve belasting impliceert.  

Ondersteuning voor inclusieleerlingen en hun omgeving — Expertise-uitwisseling volstaat niet om 

inclusief onderwijs te realiseren. De inclusieleerling en zijn omgeving hebben nood aan bijkomende, 

flexibel inzetbare steun onder de vorm van:  

 Extra zorgondersteuning — Uitbreiding van het aantal zorguren, PAB, … stelt extra mankracht 

ter beschikking die inclusieleerlingen kunnen inschakelen om hun participatie aan het school-

gebeuren te optimaliseren. 

 Vrijheid in inzet van ondersteuning — Inclusieleerlingen en hun omgeving moeten flexibel en vrij 

kunnen bepalen hoe ze de extra zorgondersteuning kunnen inschakelen. Rigide, administratieve 

procedures en regelgeving komen de weerbaarheid van de betrokken leerlingen niet ten goede.  

Expertise uit onverwachte hoek  

Expertise voor de realisatie van inclusief onderwijs komt niet 

alleen uit het buitengewoon onderwijs. Ook minder voor de 

hand liggende onderwijsdomeinen reiken inspiratie en know 

how aan. Zo leert de vernieuwende BAMA-structuur in het 

hoger onderwijs dat het herdenken van de klassieke 

curriculumopbouw geen utopie moet zijn.  
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 Advies voor en uitwisseling tussen inclusieleerlingen en hun omgeving — Niet enkel 

leerkrachten hebben behoefte aan expertiseontwikkeling en -uitwisseling. Ook de inclusie-

leerlingen zelf, hun ouders en een eventueel omkaderend (para-)medisch team moeten vlot 

toegang hebben tot expertise en ervaringen die ze kunnen aanwenden om het onderwijstraject 

optimaal te laten verlopen: hoe redelijke aanpassingen realiseren, hoe zorguren zo efficiënt 

mogelijk inzetten, … 

Middelen vrijmaken om ondersteuning te realiseren — De gehoorde belangenorganisaties beseffen dat 

de actiepunten die ze benoemen om budgetten vragen voor:  

 investering in beeldvormingsinitiatieven; 

 investering in informatieverspreiding (o.a. over de betekenis van ‘redelijke aanpassingen’) 

 investering in opleiding voor (toekomstige) leerkrachten om met diversiteit om te gaan; 

 uitbreiding van het aantal uren voor zorgcoördinatoren; 

 investeren in volwaardige statuten voor alle partners die ondersteuning bieden (o.a. het statuut 

van de doventolken herzien); 

 … 

De belangenorganisaties die het Centrum bij elkaar bracht, vragen hierbij om een eerlijke 

kostenbenadering:  

 Niet alle geld hoeft vanuit het beleidsdomein Onderwijs te komen. Ook Welzijn en Gelijke 

Kansen hebben hierin een aandeel.  

 De totale kost moet afgezet worden tegenover de maatschappelijke meerwaarde: inclusief 

onderwijs streeft bij leerlingen met een handicap de ontwikkeling na van optimale zelfredzaam-

heid. Dat genereert een terugverdieneffect, wanneer ze op volwassen leeftijd een hoog niveau 

van zelfstandigheid bereiken en niet geheel aangewezen zijn op uitkeringen.  
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Afstappen van het leerstofjaarklasssysteem — Inclusieleerlingen starten hun traject in het gewoon 

onderwijs met een ander doel voor ogen dan de andere leerlingen. Ze streven maximale zelfontplooiing 

na, maar die hoeft zich aan het einde van de rit niet te vertalen in hetzelfde diploma. Bij de zelfontplooiing 

maakt de sociale ontwikkeling een belangrijke onderdeel uit: een plaats vinden in een groep die een 

afspiegeling vormt van de samenleving en zich daarin thuisvoelen. Daarom mag het 

leerstofjaarklassysteem geen rigide leidraad vormen. Laat inclusieleerlingen zoveel mogelijk een 

gezamenlijk traject doorlopen met de klasgenoten waarmee ze aan de start vertrokken, ook al halen ze de 

eindtermen niet.  

 

Het leerstofkaarklassysteem voor andere kinderen 

Ook voor normaalbegaafde leerlingen met een leerstoornis is 

het doorbreken van het leerstofjaarklassysteem belangrijk. 

Omdat ze door bijvoorbeeld een lees- of rekenstoornis niet 

over de volledige lijn de lat halen die de eindtermen 

definiëren,  worden ze gedwongen om achter te blijven en niet 

mee te evolueren met klasgenoten. Ze kunnen de talenten 

waarover ze wél beschikken niet ontplooien en moeten 

integreren in nieuwe klasgroepen, wat de meesten ervaren 

als een extra afstraffing, bovenop de verhindering van 

toegang tot een volgend leerjaar. 
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3. Steunpunt inclusief onderwijs 

 

 

Hoe werkt het? — Het steunpunt staat ten dienste van alle betrokken partijen die vragen hebben over 

inclusief onderwijs. Het steunpunt helpt hen verder, hetzij door een direct antwoord op de vraag te 

formuleren, hetzij door door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten, ervaringsdeskundigen, … 

Het knooppunt:  

 ontsluit informatie: studieresultaten, proeftuinen, didactieken, goede praktijken, juridische info, 

… en bewaart overzicht over het geheel.  

 verbindt. Het zorgt voor gerichte doorverwijzingen en brengt uitwisseling op gang tussen diverse 

betrokkenen.  

 houdt het inclusiethema onder de aandacht. Het staat in voor communicatie en beeldvormings-

acties. Het bewaakt de beleidsinitiatieven die verband houden met inclusief onderwijs.  

In de praktijk is het steunpunt telefonisch bereikbaar en verspreidt het informatie via een eigen webstek. 

Mogelijk beschikt het over een eigen bibliotheek en kunnen belanghebbenden er ook in persoon terecht.  

Voor wie? — Iedere bij inclusief onderwijs betrokken partij moet bij het steunpunt terecht kunnen:  

 kinderen met beperkingen en hun ouders; 

 leerkrachten en het schoolteam; 

 (para-)medici, ondersteunende instanties en doorverwijzers (bv. pediaters, logopedisten, Kind & 

Gezin, …).  

Een kader als basis 

Met voorliggend hoofdstuk willen de geconsulteerde 

belangenorganisaties hun visie geven op de oprichting van 

een steunpunt Inclusief Onderwijs. Een dergelijke structuur 

uitbouwen ervaren ze als absolute prioriteit voor de realisatie 

van inclusief onderwijs als recht voor alle kinderen met 

beperkingen. 

De tekst in dit hoofdstuk stelt zich op als een projectfiche die 

de eerste, ruwe contouren uittekent voor een steunpunt 

Inclusief Onderwijs. De fiche is het resultaat van één 

denkoefening tijdens het rondetafeloverleg dat het Centrum 

organiseerde. Ze stelt zich dus geenszins voor als voldragen, 

getoetst idee voor. Ze legt de basis voor een denkpiste die 

zich gaandeweg verder moet ontwikkelen.  
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Wie is het? —  Met informatieontsluiting, beleidsadvies, netwerkvorming, beeldvorming en communicatie 

krijgt het steunpunt een brede opdracht die aan verschillende beleids- en kennisdomeinen raakt. Dit 

generalistische karakter weerspiegelt zich ook in de werking: het steunpunt is een onafhankelijke instantie 

zonder verankering in één specifieke overheidsdienst of één universitaire instelling.  

Specialisten inclusief onderwijs met een breed kennisnetwerk nemen de dagelijkse leiding waar. Er 

werken geen experts met een specialistische kennis van specifieke beperkingen. Omdat de opbouw van 

een volledig kennisoverzicht de kerntaak van het steunpunt uitmaakt, laat de dagelijkse leiding zich 

bijstaan door een ondersteunende raad die het kennisveld belichaamt. In de raad zetelen zowel 

professionele experts als ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen.  

Wie financiert het? — Inclusief onderwijs situeert zich op het kruispunt van verschillende beleids-

domeinen:  

 onderwijs;  

  welzijn;  

 gelijke kansen.  

Omwille van de link met drie beleidsdomeinen ligt het voor de hand dat de financiering van een 

steunpunt gelinkt wordt aan deze drie departementen.   

Waar haalt het de mosterd — Zowel binnen als buiten de domeinen van onderwijs, welzijn en gelijke 

kansen bestaan er voldoende steunpunten waarop de ontwikkeling van een steunpunt Inclusief Onderwijs 

zich kan inspireren. Enkele mogelijke voorbeelden:  

 het steunpunt Gelijke Onderwijskansen; 

 het steunpunt NT2 (nu: Centrum voor Taal en Onderwijs). 

Inspiratie hoeft niet enkel van steunpunten te komen uit aanverwante kennissferen, maar kan ook uit 

andere hoeken komen. Zo biedt de werking van het kennisnetwerk EVC, een gemeenschappelijk initiatief 



P A G I N A  1 2  

 

van de departementen Werk, Onderwijs en Jeugd, Cultuur en Sport, evenzeer voorbeelden waarop het 

steunpunt zich kan enten. Ook de manier waarop vzw’s als Zit Stil of de Vlaamse Vereniging voor 

Autisme werken, vraagt om analyse als voorbeeldwerkingen.  
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Bijlage – Deelnemers aan de overlegnamiddag 

 

 

Ilse Wouters Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw (FEVLADO) 

Katleen Joos Gezin & Handicap vzw 

Patrick Claes NEMA, Vlaamse Vereniging Neuromusculaire Aandoeningen  

Rita Stevens Ouders voor Inclusie 

Xavier Van Dessel Platform Recht Op Inclusief Onderwijs (PRIO) 

Tine Elsen Sprankel vzw, Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen 

Francine Philips Sprankel vzw, Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen 

Inge Schoevaerts Vlaams Kinderrechtencommissariaat 

 

  

 


