
Inclusief onderwijs: 

kinderrechtenperspectief 



Uitgangspunten 

Recht op inclusie geldt ook in onderwijs 

 Art. 23 VRK ‘actieve deelneming aan 

gemeenschapsleven vergemakkelijken’ 

Recht op onderwijs 

 = recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs 

 

Redelijke aanpassingen: recht, geen gunst 

Belang van het kind 

 ‘a primary consideration… in all actions 

concerning children’ 



‘Belang van het kind’ (1) 

Correcte toepassing => correcte chronologie 

School doet wat ze moet doen 

 m.i.v. nodige aanpassingen 

 zorgcontinuüm 

 

Evt. proportionaliteit aanpassingen afwegen 

Ouders wegen belang van het kind af 

 Bijgestaan door onafhankelijke professionals 

 Vermijd belangenvermenging 



‘Belang van het kind’ (2) 

Correcte afweging: General Comment 14 

Mee te nemen elementen 

Mening kind – identiteit kind – behoud gezin & 

relaties – kwetsbaarheid – recht op gezondheid – 

recht op onderwijs 

Procedurele waarborgen 

 Hoorrecht 

 Feiten vaststellen & relevante informatie 

 Binnen gepaste termijn beslissen 

 Beoordeling door professionals – multidiscplin. 

 Behoorlijke motivatie  

 Mogelijkheid tot beroep  



Afweging proportionaliteit (1) 

Drie momenten: 

Afleveren verslag voor toegang tot IAC/BuO 

 Decretale voorwaarden 

Inschrijven met verslag in gewoon onderwijs 

 Overleg      school               ouders  

                        leerling 

       CLB  

   

Gewijzigde noden tijdens schoolloopbaan 



Afweging proportionaliteit(2) 

Stappenplan 

Stap 1: creëer rijke beeldvorming 

 

Stap 2: situeer aanpassingen in zorgcontinuüm 

Stap 3: Weeg af a.h.v. indicatoren 

 Financiële impact – frequentie en duur – 

levenskwaliteit – impact op omgeving en andere 

leerlingen – ontbreken gelijkwaardige alternat. 

Stap 4: (onderwijs)loopbaanplanning 



Meer rechtszekerheid door… 

Feitelijke motiveringsplicht CLB en scholen 

Duidelijke kwaliteitseisen voor overleg, 

onderwijs, ondersteuning en evaluatie 

Aangestuurde ondersteuning bij scholen die 

tekort schieten 

Meer duidelijkheid over grens 

gemeenschappelijk curriculum en IAC 

 Referenties i.v.m. dispensaties & compensaties 

 ‘officieus IAC’ is onwettig! 

Minder versnipperd en meer slagkrachtig 

klachtenmechanisme 



Complementaire wegen naar 

inclusie 

Naast ondersteunen vanuit regionale 

ondersteuningsteams 

Kan BuO ook via inbedding                  

in lokale campussen van gewoon onderwijs 

inclusie geleidelijk vorm geven 

 Van ‘meer apart’ over ‘meer samen’ naar 

‘volledig samen’ tijdens schoolloopbaan 

• Naar mogelijkheden en behoeften van lln. 

 Ook wisselwerking tussen leerkrachten 

Flexibele leerwegen in gewoon onderwijs  
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