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1 VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Art. 1. Doelstelling 

Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 

waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. 

Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of 

zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 

Art. 2. Begripsomschrijvingen 

redelijke aanpassingen: noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen 

disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn 

om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op 

voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen; 

Art. 3. Algemene beginselen 

De grondbeginselen van dit Verdrag zijn: 

a. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid 

zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; 

b. Non-discriminatie; 

c. Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving; 

d. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van 

de mensheid en menselijke diversiteit; 
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e. Gelijke kansen; 

f. Toegankelijkheid; 

g. Gelijkheid van man en vrouw; 

h. Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 

eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen 

identiteit. 

 

Art. 5. Gelijkheid en non-discriminatie 

[…] 

2. De Staten die Partij zijn, verbieden alle discriminatie op grond van handicap en garanderen personen 

met een handicap op voet van gelijkheid daadwerkelijke wettelijke bescherming tegen discriminatie 

op welke grond dan ook. 

3. Teneinde gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen, nemen de Staten die Partij zijn 

alle passende maatregelen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. 

[…] 

Art. 24. Onderwijs 

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde 

dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die 

Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren 

en wel met de volgende doelen: 

a) de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en 

eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele 

vrijheden en de menselijke diversiteit; 

b) de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten 

en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen; 

c) het in staat stellen van personen met een handicap om daadwerkelijk te participeren in een 

vrije maatschappij. 

2. Bij de uitoefening van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat: 

a) personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het 

algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met een handicap niet op grond van hun 

handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs of van het voortgezet 

onderwijs; 

b) personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis 

basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de 

gemeenschap waarin zij leven; 

c) redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie; 

d) personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning 

ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te 

vergemakkelijken; 
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e) doeltreffende, aan het individu aangepaste, ondersteunende maatregelen worden genomen 

in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, 

overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten. 

3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische en sociale 

vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en in het 

gemeenschapsleven op voet van gelijkheid te vergemakkelijken. Daartoe nemen de Staten die Partij 

zijn passende maatregelen, waaronder: 

a) het vergemakkelijken van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van 

ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -vormen, alsmede het 

opdoen van vaardigheden op het gebied van oriëntatie en mobiliteit en het vergemakkelijken 

van ondersteuning en begeleiding door lotgenoten; 

b) het leren van gebarentaal vergemakkelijken en de taalkundige identiteit van de gemeenschap 

van doven bevorderen; 

c) waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, die blind, 

doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en -middelen 

die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun 

cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd. 

4. Teneinde de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, nemen de Staten die Partij zijn passende 

maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn 

opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle 

niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in 

het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de desbetreffende ondersteunende 

communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, 

onderwijstechnieken en materialen om personen met een handicap te ondersteunen.  

5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder discriminatie en op 

voet van gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot het tertiair onderwijs, beroepsopleidingen, 

volwassenenonderwijs en een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die Partij zijn dat 

redelijke aanpassingen worden verschaft aan personen met een handicap. 
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2 DECREET VAN 10 JULI 2008 HOUDENDE EEN KADER VOOR HET VLAAMSE GELIJKEKANSEN- EN 

GELIJKEBEHANDELINGSBELEID 

Art. 20. Binnen de grenzen van de aan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest toegewezen 

bevoegdheden is elke vorm van discriminatie verboden, zowel in de overheidssector, als in de 

particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, met betrekking tot: 

 

[…] 

5° het onderwijs; 

[…] 

Art. 15. Tenzij anders is vermeld, wordt in dit decreet onder discriminatie verstaan: 

 

1° directe discriminatie; 

2° indirecte discriminatie; 

3° intimidatie; 

4° seksuele intimidatie; 

5° opdracht geven tot discrimineren; 

6° het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap. 

Art. 19. Er is sprake van het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap 

als aanpassingen worden geweigerd die geen onevenredige belasting betekenen, of waarvan de 

belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen. Als aanpassing 

wordt beschouwd, elke concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende 

invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap 

neutraliseert. 
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3 PROTOCOL VAN 19 JULI 2007 BETREFFENDE HET BEGRIP REDELIJKE AANPASSINGEN IN BELGIË 

Art. 2. § 1. Een aanpassing is een concrete maatregel die de beperkende invloed van een onaangepaste 

omgeving op de participatie van een persoon met een handicap kan neutraliseren. 

§ 2. De aanpassing moet: 

 

- doeltreffend zijn, zodat de persoon met een handicap daadwerkelijk kan participeren; 

- een evenwaardige participatie van de persoon met een handicap mogelijk maken; 

- ervoor zorgen dat de persoon met een handicap zelfstandig kan participeren; 

- de veiligheid van de persoon met een handicap waarborgen. 

 

Een slechts gedeeltelijke realisatie op het vlak van de evenwaardige of autonome participatie mag 

evenwel geen alibi zijn voor het niet realiseren van de redelijke aanpassing. 

§ 3. De redelijkheid van de aanpassing wordt beoordeeld in het licht van onder meer volgende 

indicatoren: 

 

- de financiële impact van de aanpassing, waarbij rekening wordt gehouden met 

* eventuele ondersteunende financiële tegemoetkomingen; 

* de financiële draagkracht van degene op wie de aanpassingsplicht rust; 

-  de organisatorische impact van de aanpassing; 

- de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing door personen met 

een handicap; 

- de impact van de aanpassing op de levenskwaliteit van (een) daadwerkelijke of potentiële 

gebruiker(s) met een handicap; 

- de impact van de aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers; 

- het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven; 

- het verzuim van voor de hand liggende of wettelijk verplichte normen. 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

[…] 

Artikel 2 omschrijft het begrip "redelijke aanpassing". In de eerste paragraaf wordt daartoe 

omschreven wat met een "aanpassing" wordt bedoeld. De tweede paragraaf geeft een beschrijving 

van de criteria waaraan de aanpassing moet voldoen. De derde paragraaf geeft de indicatoren aan op 

basis waarvan de redelijkheid onder meer beoordeeld dient te worden. 

[…] 

Ter illustratie worden hierna een aantal mogelijke categorieën van aanpassingen opgesomd: 

• Materiële aanpassingen: aanpassing van de arbeidsplaats, architecturale aanpassingen, 

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, aankoop van technisch materiaal voor de 

communicatie met personen met een zintuiglijke beperking, gebruik van eenvoudige 

symbolen voor personen met een mentale beperking, enz. 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1021259.html
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• Immateriële aanpassingen: vereenvoudigd taalgebruik voor personen met een mentale 

stoornis, begeleiding van een blinde persoon, vervanging van een mondeling examen door een 

schriftelijk examen voor personen met een spraakstoornis, mogelijkheid voor een persoon die 

moeilijk recht kan blijven staan om te gaan zitten wanneer hij of zij aanschuift aan een loket, 

vertaling in gebarentaal voor doven en slechthorenden, enz. 

• Collectieve aanpassingen: aanpassing van sport- en culturele infrastructuren, plaatsing van 

liften in trein- en metrostations, aangepast stemhokje voor rolstoelgebruikers of personen met 

een kleine gestalte, enz. 

• Individuele aanpassingen: aanpassing van een arbeidsplaats voor een werknemer met een 

specifieke handicap, zoals een aangepaste telefoon, een aangepast scherm, een aangepaste 

stoel, een aangepast toetsenbord, toegankelijke sanitaire voorzieningen, thuiswerk, 

aangepaste werktijdregeling, enz. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voorzien in collectieve aanpassingen niet ontslaat van de 

verplichting in het voorzien van individuele aanpassingen wanneer dit bijkomend nodig is om de 

participatie van een persoon met een handicap te garanderen. 

[…] 

De tweede paragraaf van artikel 2 geeft vier criteria aan waaraan de aanpassing moet voldoen: 

doeltreffendheid, evenwaardigheid, zelfstandigheid en veiligheid. 

• doeltreffendheid: de aanpassing moet een concrete verbetering realiseren; 

• evenwaardigheid: de aanpassing moet een evenwaardig gebruik van faciliteiten en diensten 

mogelijk maken; indien dit slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd mag dit echter geen beletsel 

zijn om de redelijke aanpassing toch uit te voeren; 

• zelfstandigheid: in de mate van het mogelijke, moet de aanpassing de persoon met een 

handicap de mogelijkheid bieden een activiteit uit te voeren zonder hulp van derden; 

• veiligheid: de installatie en het gebruik van de aanpassing mogen de veiligheid van de persoon 

met een handicap niet in gevaar brengen. 

De derde paragraaf somt de indicatoren op waarmee concreet kan worden nagegaan of een 

aanpassing als redelijk beschouwd kan worden. 

Deze lijst van indicatoren is niet limitatief. Deze indicatoren maken het bovendien mogelijk de 

redelijkheid' te beoordelen in het licht van de complexe en individuele context van diegene die de 

redelijke aanpassing vraagt en van diegene die ze moet realiseren. 

De redelijkheid van een aanpassing dient minstens beoordeeld te worden in het licht van de financiële 

impact van de aanpassing, de organisatorische impact van de aanpassing, de te verwachten frequentie 

en duur van het gebruik van de aanpassing door personen met een handicap, de impact van de 

aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers en het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige 

alternatieven. 

Belangrijk hierbij is ook de kwalitatieve impact op het leven van betrokkene(n) in rekening te brengen. 

Een eerder beperkte kwantitatieve maar grote kwalitatieve impact doet ook de balans naar het 

redelijke overslaan. 
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De beoordeling van de financiële impact van het doorvoeren van een aanpassing gebeurt in het licht 

van het uitgangspunt dat van degene op wie de aanpassingsverplichting rust, geen onevenredige 

financiële inspanningen mogen geëist worden. Bij de beoordeling van de financiële impact van de 

aanpassing wordt dan ook rekening gehouden met de kostprijs ervan. Hoe hoger die kostprijs, hoe 

sneller de aanpassing als onredelijk' mag beschouwd worden. Hierbij dienen echter wel de eventuele 

financiële tegemoetkomingen waarop de aanpassingsplichtige een beroep kan doen in rekening te 

worden gebracht. Hoe hoger deze tegemoetkomingen, hoe lager de uiteindelijke kostprijs voor de 

aanpassingsplichtige, hoe sneller de aanpassing als redelijk' beschouwd moet worden. Wanneer de 

realisatie van een aanpassing een op het eerste zicht onredelijke financiële inspanning van de 

aanpassingsplichtige vergt, kan deze aanpassing toch als redelijk beschouwd worden wanneer de 

realisatie ervan gespreid kan worden in de tijd. 

Daarnaast dient bij de beoordeling van de financiële impact rekening gehouden te worden met de 

financiële draagkracht van de aanpassingsplichtige. Hoe groter de financiële draagkracht, hoe meer 

inspanningen van de aanpassingsplichtige geëist mogen worden op het vlak van het realiseren van 

aanpassingen. 

Ook vanuit de organisatorische impact kan de redelijkheid van een aanpassing beoordeeld worden. 

Wanneer een aanpassing in een normaal organisatorisch kader past, dient ze als redelijk beschouwd 

te worden. Ook wanneer een aanpassing de algemene organisatie niet op duurzame wijze verstoort, 

dient ze als redelijk bestempeld te worden. 

Ook de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing speelt een rol bij het 

beoordelen van de redelijkheid. Naarmate een aanpassing vaker gebruikt wordt, dient zij sneller als 

redelijk beschouwd te worden. Naarmate een aanpassing duurzamer is, dient zij sneller als redelijk 

beschouwd te worden. Ook naarmate meerdere personen met een handicap van een aanpassing 

gebruik maken of potentieel gebruik zullen maken, dient zij sneller als redelijk beschouwd te worden. 

Verder dient ook rekening gehouden te worden met de impact op de omgeving en op eventuele andere 

gebruikers. Zo kunnen aanpassingen een positief effect hebben op de gebruiksvriendelijkheid voor alle 

(of meer) gebruikers. Hoe meer er sprake is van een dergelijk positief effect, hoe sneller een aanpassing 

als redelijk dient beschouwd te worden. De impact op de omgeving kan soms ook als negatief 

beschouwd worden. Zo kan de cultuur-historische waarde van een gebouw er soms toe leiden dat een 

aanpassing minder snel als redelijk wordt beschouwd. 

Ook indien de partij die tot een aanpassing verplicht is, heeft nagelaten om voor de hand liggende 

preventieve maatregelen of wettelijk verplichte vereisten na te komen, dient een zware aanpassing 

sneller als redelijk beschouwd te worden. 

Ten slotte speelt het al dan niet ontbreken van alternatieven een rol bij de beoordeling of een 

aanpassing redelijk is. Een aanpassing zal sneller als redelijk beschouwd worden als zij onvermijdelijk 

is omdat evenwaardige alternatieven ontbreken. 

De opgesomde indicatoren kennen in de praktijk vele illustraties. Zo kan de kostprijs van een 

aanpassing onredelijk hoog zijn omdat ze dure technieken of installaties vergt. De financiële 

draagkracht van een onderneming kan beperkt zijn omdat het om een kleine onderneming gaat. De 

financiële draagkracht van een onderneming kan ook beperkt zijn wanneer een onderneming 
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verwikkeld is in een procedure van gerechtelijk akkoord of in een faillissementsprocedure. Het loutere 

argument van een zwakke economische context of van een economische crisis kan echter niet volstaan 

om de onredelijkheid van een aanpassing aan te tonen. 

Wanneer de werking van een dienst in het gedrang zou komen door de invoering van een 

aanpassingsmaatregel kan gesteld worden dat de organisatorische impact van de aanpassing 

onevenredig groot is. Een andere illustratie van een onevenredig grote organisatorische impact is de 

vaststelling dat voor sommige functies een aanpassing van de werktijdregeling onmogelijk is. Een 

persoon met een handicap die medisch moet worden gevolgd of op bepaalde tijdstippen niet kan 

werken, zal niet in aanmerking kunnen komen voor sommige vormen van arbeidsorganisatie, zoals een 

job als bandarbeider met een wisselend werkrooster. In deze veronderstelling, zal de werkgever 

moeten nagaan of er een andere job beschikbaar is in een andere dienst. 

Wanneer een aanpassing slechts zeer beperkt gebruikt kan worden, bijvoorbeeld enkel door één 

individu met een handicap, kan het onredelijk zijn om deze aanpassing te eisen wanneer de persoon 

in kwestie slechts tijdelijk voor de aanpassingsplichtige werkt. 

Een illustratie van een negatieve impact op de omgeving is de situatie waarbij een aanpassing tot een 

onaanvaardbare beschadiging van een historische of natuursite zou leiden. Er is bijvoorbeeld sprake 

van een positieve impact op de omgeving wanneer een gebouw met een lichthellend vlak toegankelijk 

gemaakt wordt: ook ouders met een buggy of kinderwagen, oudere mensen, hoogzwangere vrouwen 

en in het algemeen mensen met mobiliteitsbeperkingen hebben baat bij een dergelijke aanpassing. 

Een toegankelijke lift kan door alle personen die gebruik maken van het gebouw - andere werknemers, 

klanten of patiënten, etc. - gebruikt worden. 

[…] 
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4 DECREET BASISONDERWIJS  

Art. 3. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 

8° quater brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg de 

ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door een krachtige 

leeromgeving te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief te werken aan het 

verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren; 

9° quinquies compenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school orthopedagogische of 

orthodidactische hulpmiddelen aanbiedt, waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen 

van het gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie voor de leerling bepaald zijn, 

bereikt kunnen worden; 

12° differentiërende maatregelen: maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk 

curriculum, een beperkte variatie aanbrengt in het onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen 

aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen; 

12° bis dispenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het 

gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappelijk 

curriculum en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen 

voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de doelen voor 

het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende mate kunnen bereikt worden; 

12° ter disproportionaliteit/disproportioneel: onredelijkheid van aanpassingen aangetoond na een 

proces van afweging met toepassing van de criteria als vermeld in artikel 2, § 2 en § 3, van het Protocol 

van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 

februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 

oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; 

17° bis gemeenschappelijk curriculum: de goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar de 

doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te 

streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de leergebiedoverschrijdende 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen; 

21° bis handelingsgericht advies: het CLB geeft advies aan de leerling, de ouders of het schoolteam 

over keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven of eventueel bepaalde hulp; 

28° bis leerling met specifieke onderwijsbehoeften: leerling met langdurige en belangrijke 

participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen: 

a) één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak en; 

b) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en; 

c) persoonlijke en externe factoren; 

47° bis remediërende maatregelen: maatregelen waarbij de school effectieve vormen van aangepaste 

leerhulp verstrekt binnen het gemeenschappelijk curriculum; 
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53° bis uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de fase 

van verhoogde zorg onverkort verderzet en het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek 

opstart. Het CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en 

ouders met het oog op het formuleren van adviezen voor het optimaliseren van het proces van 

afstemming van het onderwijs- en opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het CLB bepaalt 

in samenspraak met de school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, 

hetzij ten aanzien van de school of de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is alsook de omvang 

en de duur daarvan; 

55°bis verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet onder de vorm 

van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de 

specifieke onder- wijsbehoeften van bepaalde leerlingen, en voorafgaand aan de fase van uitbreiding 

van zorg; 

59° zorgcontinuüm: opeenvolging van de fasen in de organisatie van de onderwijsomgeving op het 

gebied van brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg; 

Art. 8. […]  Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle 

leerlingen van bedoelde leeftijdscategorie. Het moet door blijvende aandacht en verbreding van de 

zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor op een systematische, 

planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het 

inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen 

naargelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de 

ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal. 

Art. 15. § 1. […] is voor de toelating van een leerling tot het buitengewoon onderwijs, met uitzondering 

voor de toelating tot type 5, of voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon 

basisonderwijs, het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject met de opmaak van een 

verslag van een CLB vereist […] waaruit blijkt: 

1° dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de 

school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde 

fase niet relevant is; 

2° dat […] de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en 

dispenserende maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk 

curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; 

3° dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een 

classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een 

interactionele visie en een sociaal model van handicap; 

4° dat de onderwijsbehoeften niet louter toe te schrijven zijn aan een SES-kenmerk van de 

leerling [...]; 

5° welk type voor de leerling van toepassing is […]. 
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Voor de toelating van een leerling tot het type 5 […] is een attest vereist dat uitgereikt is door de 

behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening ofwel door de directeur van 

de residentiële setting. […] 

 § 2. Voor een leerling die voor het eerst naar school gaat en wil starten in het buitengewoon onderwijs 

moet in afwijking van § 1, 1° en 2°, worden aangetoond dat de aanpassingen, waaronder 

remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, disproportioneel of 

onvoldoende zullen zijn om de leerling in het gemeenschappelijk curriculum mee te nemen en moet 

in afwijking van § 1, 5°, bepaald worden welk type voor de leerling van toepassing is […]. 

[…] 

§ 6. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, heft het CLB 

het verslag op. 

Als voor een leerling die beschikt over een verslag, een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt, vervalt 

het verslag. 

Als een CLB voor een leerling met een verslag, een gemotiveerd verslag of verslag opmaakt met het 

oog op een overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan vervalt het verslag dat 

de leerling had in het basisonderwijs. 

§ 7. Bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over het afleveren van het verslag kan, op initiatief 

van een van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op een Vlaamse 

Bemiddelingscommissie. 

Art. 16 § 1. Om als school voor gewoon basisonderwijs in aanmerking te komen voor ondersteuning 

[…] is voor regelmatige leerlingen het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject met 

de opmaak van een gemotiveerd verslag door een CLB vereist, tenzij ze al beschikken over een verslag 

als vermeld in artikel 15. In dat gemotiveerd verslag wordt: 

1° gemotiveerd dat met toepassing van de principes, vermeld in artikel 8, tweede lid, het inzetten 

van de ondersteuning, in combinatie met compenserende of dispenserende maatregelen, 

nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten 

volgen; 

2° de specifieke deskundigheid omschreven die vereist is vanuit een of meer van de types […]. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere inhoud van het gemotiveerd verslag. 

Art. 37bis. § 1. Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door 

zijn ouders. Is de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling. 

[…] 

Art. 37undecies. § 1. Het recht op inschrijving, vermeld in artikel 37bis, § 1, geldt onverkort voor 

leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste 

maatregelen, zoals remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, 

die proportioneel zijn. Leerlingen voor wie deze aanpassingen worden toegepast, blijven in 

aanmerking komen voor de gewone studiebekrachtiging toegekend door de klassenraad. 
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§ 2. Leerlingen die beschikken over een verslag als vermeld in artikel 15 worden door een school voor 

gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de 

informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking 

stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren 

van overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding, binnen een 

redelijke termijn na de inschrijving over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 

in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van 

een individueel aangepast curriculum. Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds 

gerealiseerd werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de leerling 

in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in een inschrijving 

onder ontbindende voorwaarde. 

Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding, 

vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een redelijke termijn en uiterlijk 60 kalenderdagen 

na de effectieve start van de lesbijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel 

dan wel disproportioneel zijn. 

Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het 

gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het CLB het verslag op of maakt het een 

gemotiveerd verslag op. Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling 

mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of studievoortgang te laten maken op basis van 

een individueel aangepast curriculum, disproportioneel acht, wordt de inschrijving ontbonden op het 

moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden 

niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. 

§ 3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dan wel een 

wijziging van een verslag, als vermeld in artikel 15, nodig is, organiseert de school een overleg met de 

klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd 

verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor een 

daaropvolgend schooljaar te ontbinden. 
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5 CODEX SECUNDAIR ONDERWIJS 

Art. 3. Voor de toepassing van de bepalingen opgenomen in de codificatie betreffende het secundair 

onderwijs worden de volgende begrippen gebruikt: 

9° /1 brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg de 

ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door een krachtige 

leeromgeving te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief te werken aan het 

verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren; 

10° /2 compenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school orthopedagogische of 

orthodidactische hulpmiddelen aanbiedt, waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen 

van het gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie voor de leerling bepaald zijn, 

bereikt kunnen worden; 

12° /1 differentiërende maatregelen: maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk 

curriculum, een beperkte variatie in het onderwijsleerproces aanbrengt om beter tegemoet te komen 

aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen; 

12° /2 dispenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het 

gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappelijk 

curriculum en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen 

voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het betreffende structuuronderdeel ofwel 

de doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt nog in 

voldoende mate kunnen bereikt worden; 

12° /3 disproportionaliteit/disproportioneel: onredelijkheid van aanpassingen aangetoond na een 

proces van afweging met toepassing van de criteria, als vermeld in artikel 2, § 2 en § 3, van het Protocol 

van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 

februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 

oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; 

14° /1 gemeenschappelijk curriculum: de goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar de 

doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te 

streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen; 

14° /2 handelingsgericht advies: het centrum voor leerlingenbegeleiding geeft advies aan de leerling, 

de ouders of het schoolteam over keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven of eventueel bepaalde 

hulp; 

17° /3 leertijd: de opleiding, vermeld in artikel 27 tot en met 30 van het decreet van 7 mei 2004 tot 

oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams 

Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"; 

17° /4 leerling met specifieke onderwijsbehoeften: leerling met langdurige en belangrijke 

participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen: 

a) één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak en; 
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b) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en; 

c) persoonlijke en externe factoren; 

36° /1 remediërende maatregelen: maatregelen waarbij de school effectieve vormen van aangepaste 

leerhulp verstrekt binnen het gemeenschappelijk curriculum; 

44° /1 uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de fase 

van verhoogde zorg onverkort verderzet en het centrum voor leerlingenbegeleiding een proces van 

handelingsgerichte diagnostiek opstart. Het centrum voor leerlingenbegeleiding richt zich daarbij op 

een uitgebreide analyse van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders met het oog op het formuleren van 

adviezen voor het optimaliseren van het proces van afstemming van het onderwijs- en 

opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het centrum voor leerlingenbegeleiding bepaalt 

in samenspraak met de school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, 

hetzij ten aanzien van de school, de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is alsook de omvang 

en de duur daarvan; 

45° /1 verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet onder de vorm 

van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de 

specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen, en voorafgaand aan de fase van uitbreiding 

van zorg; 

47° /2 zorgcontinuüm: opeenvolging van de fasen in de organisatie van de onderwijsomgeving van 

brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg; 

Art. 110/1. § 1. Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door 

zijn ouders. Is de leerling twaalf jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de 

leerling. 

Art. 110/11. § 1. Het recht op inschrijving, vermeld in artikel 110/1, § 1, geldt onverkort voor leerlingen 

die een gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maatregelen, zoals 

remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, die proportioneel 

zijn. Leerlingen voor wie deze aanpassingen worden toegepast, blijven in aanmerking komen voor de 

gewone studiebekrachtiging toegekend door de klassenraad. 

§ 2. Leerlingen die beschikken over een verslag als vermeld in artikel 294 worden door een school voor 

gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit verslag maakt deel uit van de 

informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking 

stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren 

van overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding, binnen een 

redelijke termijn na de inschrijving over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 

in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van 

een individueel aangepast curriculum. Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds 

gerealiseerd werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de leerling 

in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling omgezet in een inschrijving 

onder ontbindende voorwaarde. 
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Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding, 

vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een redelijke termijn na de inschrijving en uiterlijk 

binnen 60 kalenderdagen na de effectieve start van de lesbijwoning of de aanpassingen die de leerling 

nodig heeft proportioneel dan wel disproportioneel zijn. 

Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een 

gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het 

verslag op of maakt het een gemotiveerd verslag op. Als de school na het overleg de aanpassingen die 

nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of studievoortgang te 

laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum, disproportioneel acht, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 

een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit. 

 § 3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dan wel een 

wijziging van een verslag, als vermeld in artikel 294, nodig is, organiseert de school een overleg met de 

klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd 

verslag werd afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor een 

daaropvolgend schooljaar te ontbinden. 

§ 4. In afwijking op paragraaf 2 en 3 is studievoortgang op basis van een individueel aangepast 

curriculum niet mogelijk in de leertijd. 

Art. 136/2. […] in het bijzonder voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften op grond van 

specifieke onderwijskundige argumenten de vorming van een bepaald structuuronderdeel gedurende 

een deel of het geheel van het schooljaar aangepast wordt door het doen van gepaste en redelijke 

aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of 

dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling. 

De klassenraad werkt hiervoor op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met 

het centrum voor leerlingenbegeleiding en de ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van de 

leerling en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij 

centraal. 

Art. 294. § 1. Voor de toelating van een leerling tot een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde 

of gesubsidieerde school voor buitengewoon onderwijs van opleidingsvorm 4, type 5, is een attest 

vereist, dat uitgereikt is ofwel door de behandelende arts van de medische of psychiatrische 

voorziening ofwel door de directeur van de residentiële setting. De Vlaamse Regering bepaalt wat het 

attest moet inhouden. 

§ 2. Voor de toelating van een leerling tot een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of 

gesubsidieerde school voor buitengewoon secundair onderwijs of voor een individueel aangepast 

curriculum in het gewoon secundair onderwijs is het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch 

traject met de opmaak van een verslag door een centrum voor leerlingenbegeleiding vereist […] 

waaruit blijkt: 
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1° voor een inschrijving in opleidingsvorm 1, 2 of 3: 

a) dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de  

school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde 

fase niet relevant is; 

b) dat met toepassing van de principes van artikel 136/2 de aanpassingen, waaronder 

remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn 

om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel 

disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; 

c) dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een 

classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een 

interactionele visie en een sociaal model van handicap; 

d) dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een 

gelijkekansenindicator van de leerling […]; 

e) welk type en welke opleidingsvorm voor de leerling van toepassing is […]; 

 

2° voor een inschrijving in opleidingsvorm 4, met uitzondering van type 5: 

a) dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de 

school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde 

fase niet relevant is; 

b) dat met toepassing van de principes van artikel 136/2 de aanpassingen, waaronder 

remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig 

zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de 

context van een gewone school disproportioneel zijn; 

c) dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel  

in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te 

bereiken; 

d) dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een 

classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een 

interactionele visie en een sociaal model van handicap; 

e) dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een 

gelijkekansenindicator van de leerling […]; 

f) welk type voor de leerling van toepassing is, als bepaald in artikel 259, § 1, 3° tot 8°, met 

uitzondering van 5°. 

§ 3. Voor een leerling die overgaat van het buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon 

secundair onderwijs of die voor het eerst naar school gaat en wil starten in het buitengewoon 

secundair onderwijs moet in afwijking van § 2, 1°, a) en b), en § 2, 2°, a) en b), worden aangetoond dat 

de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende 

maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling mee te nemen in een 

gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs. 

[…] 

§ 7. Als niet meer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 1°, b), of 2°, b) en c), heft 

het centrum voor leerlingenbegeleiding het verslag op. Als een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt 
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voor een leerling die beschikt over een verslag, vervalt het verslag. Als een centrum voor 

leerlingenbegeleiding voor een leerling met een verslag, een gemotiveerd verslag of verslag opmaakt 

met het oog op een overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan vervalt het 

verslag dat de leerling had in het basisonderwijs. 

§ 8. Bij onenigheid tussen ouders, school en centrum voor leerlingenbegeleiding over het afleveren 

van het verslag kan, op initiatief van een van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op 

een Vlaamse Bemiddelingscommissie. […] 
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6 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE INHOUD VAN HET 

GEMOTIVEERD VERSLAG EN VAN HET ATTEST BIJ HET VERSLAG VOOR TOEGANG TOT EEN 

INDIVIDUEEL AANGEPAST CURRICULUM IN EEN SCHOOL VOOR GEWOON ONDERWIJS OF TOT 

HET BUITENGEWOON ONDERWIJS 

Art. 6 Het gemotiveerd verslag bevat ten minste de volgende analysegegevens: 

1° de synthese van het handelingsgericht diagnostisch traject als onderdeel van de fase van 

uitbreiding van zorg […]. In de schriftelijke rapportering worden ten minste de volgende elementen 

opgenomen: 

 

a) een beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften en de sterktes van de leerling; 

b) een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van de ouders die samengaan met de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerling; 

c) een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam die samengaan met de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De school voor gewoon onderwijs formuleert 

die ondersteuningsbehoeften in overleg met de leerling, de ouders, het schoolteam en het 

centrum voor leerlingenbegeleiding; 

d) een beschrijving van de maatregelen, met inbegrip van compenserende of dispenserende 

maatregelen, die voor de leerling al genomen werden of nodig zijn; 

e) de motivering dat de ondersteuning in het kader van het ondersteuningsmodel, in combinatie 

met de maatregelen, vermeld in punt d), nodig en voldoende zijn om de leerling binnen het 

gemeenschappelijk curriculum te laten participeren; 

 

2° de aanduiding van het type door de omschrijving van de specifieke deskundigheid die vereist is 

vanuit een of meer van de types […]. 

3° een algemene omschrijving van de ondersteuning die de school voor gewoon onderwijs nodig 

heeft en de wijze waarop de school voor buitengewoon onderwijs daaraan tegemoet kan komen. Dat 

gebeurt in dialoog tussen de school voor gewoon onderwijs, de ouders, het CLB en de school voor 

buitengewoon onderwijs of het ondersteuningsnetwerk; 

4° de beschrijving van eventuele andere ondersteuning door onderwijsexterne diensten. 

Art. 9 § 2. De directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding van de school voor gewoon 

onderwijs waar de leerling is ingeschreven en de ouders bevestigen hun engagement via hun 

handtekening. 

Als de ouders het gemotiveerd verslag niet ondertekenen, kan ondersteuning niet leerlinggericht 

ingezet worden. De weigering kan een inzet van ondersteuning gericht op de school, de leraar of het 

lerarenteam echter niet verhinderen. 


