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Verloop workshop 

Juridisch kader 10 min 

Case 5 min 

Brainstorm 5 min 

Methodologie 15 min 

Bespreking case 45 min 

Nabespreking 10 min 



Juridisch kader 

VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en 
Gelijkebehandelingsbeleid

Protocolakkoord Redelijke Aanpassingen

M-decreet



VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

• Specifieke erkenning van de rechten van personen met een handicap 
(pmh)

• Verdrag van en voor pmh

• Definitie pmh

“Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, 
intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse 
drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met 
anderen te participeren in de samenleving”



VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Nadruk op: 

• Non-discriminatie 

• Toegang tot transport, informatie en diensten 

• Persoonlijke autonomie 

• Integratie in de maatschappij 

• Recht op redelijke aanpassingen 

• Inclusief onderwijs 



VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

• Recht op redelijke aanpassingen (onmiddellijk afdwingbaar)
Noodzakelijke en passende wijzigingen, die geen disproportionele of onevenredige last 
opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat pmh alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen 
genieten of uitoefenen. 

• Inclusief onderwijs (progressieve realisatie) 
Op termijn kunnen geen 2 onderwijssystemen naast elkaar blijven bestaan. 



Decreet houdende een kader voor het Vlaams Gelijkekansen- en 
Gelijkebehandelingsbeleid

Toepassingsgebied: werk, gezondheidszorg, onderwijs, …

Weigeren redelijke aanpassingen = vorm van discriminatie

Als aanpassingen worden geweigerd die geen onevenredige belasting 
betekenen, of wanneer deze voldoende wordt gecompenseerd door bestaande 
maatregelen.

Aanpassing

Elke concrete maatregel, materieel of immaterieel, die de beperkende invloed 
van een onaangepaste  omgeving op de participatie van pmh neutraliseert



Protocolakkoord inzake redelijke aanpassingen

Aanpassing moet zoveel mogelijk: 

• Doeltreffend zijn

• Evenwaardige participatie mogelijk maken 

• Zelfstandige participatie beogen 

• Veiligheid waarborgen 



Protocolakkoord inzake redelijke aanpassingen

Redelijkheid beoordelen adhv minstens volgende indicatoren: 

• Financiële impact (draagkracht, overheidssubsidie) 

• Organisatorische impact

• Frequentie en duur van gebruik 

• Impact op levenskwaliteit van gebruiker 

• Impact op omgeving en andere gebruikers 

• Ontbreken van gelijkwaardige alternatieven 

• Verzuim van voor de hand liggende of wettelijke normen 



M-decreet

• Zorgcontinuüm (brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg met 
gemotiveerd verslag)

• Systematische, planmatige en transparante samenwerking met CLB en ouders

• Remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen

• Recht op inschrijving (zowel voor lln die het gemeenschappelijk curriculum volgen 
als voor lln die mits redelijke aanpassingen een aangepast curriculum volgen)

• Bemiddeling (Vlaamse Bemiddelingscommissie, CLR, UNIA)

• Verslag CLB (met analyse van de noden van de leerling en van de maatregelen die 
genomen werden in de gewone school) nodig voor overstap naar BuO

• Tussentijdse evaluatie



Case 



Brainstorm

Is dit herkenbaar?

Hoe zou je dit aanpakken?  



Methodologie 

Verwachtingen

✓ Beeldvorming

✓ Noodzakelijke maatregelen

✓ Proportionaliteit? 

Toekomstplanning



Verwachtingen

We verwachten van de school dat ze doet wat ze moet doen:

• Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet

• Decreet basisonderwijs/Codex secundair onderwijs

• Principes van handelingsgericht werken (HGW)

• Zorgbeleid (basiszorg, verhoogde zorg)

• Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding

• Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK)

• …



Beeldvorming (belang van verschillende gezichtspunten)

Wat is het einddoel dat we samen willen bereiken?

Vertrekkend vanuit de sterktes, talenten en ambities van de leerling

Op welke drempels zal de leerling botsen onderweg naar dit einddoel?

• Waarop zal de leerling botsen?
• Hoe ontstaat die drempel?

Aan welke onderwijsdoelen willen we werken (tijdsspanne)?

Wat zijn de concrete onderwijsdoelen om het onderwijsniveau te bereiken dat
nodig is om door te stromen en een studiebekrachtiging te bekomen?



Noodzakelijke maatregelen

Hoe kunnen we inzetten op een inclusieve leeromgeving?

• UDL, samenwerkend leren, binnenklasdifferentiatie, …
• Delen expertise die in de school aanwezig is

Welke noodzakelijke maatregelen kunnen we formuleren?

Nog geen proportionaliteitsafweging!

Situeren binnen het zorgcontinuüm

• Basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg, IAC
• Wie doet wat?



Propotionaliteitsafweging

Noodzakelijke aanpassingen zijn in beginsel redelijk en niet-
disproportioneel

Drie momenten waarop proportionaliteit kan afgewogen worden:

• Bij het opstellen van een verslag
• Bij de inschrijving van een leerling met een verslag
• Bij de wijziging van een verslag (bij gewijzigde nood aan aanpassingen)

Criteria

Financiële impact, organisatorische impact, gebruiksfrequentie en –duur, 
impact op levenskwaliteit van gebruiker, impact op omgeving en andere 
gebruikers, ontbreken van gelijkwaardige alternatieven



Toekomstplanning

Vermijd dat afgesproken maatregelen elk schooljaar opnieuw in vraag
worden gesteld

Hou steeds een goed zicht op de toekomst

Evaluatie, studiebekrachtiging, overstap naar lager of secundair onderwijs, 
naar de arbeidsmarkt, …

Wees voorzichtig met het voorspellen wat de leerling kan bereiken

Mits een onderwijsaanbod op maat, redelijke aanpassingen en een groeiende 
inclusieve leeromgeving kan een leerling vaak veel meer bereiken dan 
aanvankelijk gedacht

Jonge kinderen met een handicap maken vaak nog een enorme ontwikkeling 
door



Case 



Methodologie 

Beeldvorming
• Wat is het einddoel dat we samen willen bereiken?
• Op welke drempels zal de leerling botsen onderweg naar

dit einddoel?
• Aan welke onderwijsdoelen willen we werken

(tijdsspanne)?

Noodzakelijke maatregelen
• Hoe kunnen we inzetten op een inclusieve leeromgeving?
• Welke noodzakelijke maatregelen kunnen we formuleren?
• Situeren binnen het zorgcontinuüm

Proportionaliteit?
• Drie momenten
• criteria



Nabespreking




