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1. Je krijgt inzicht in (criteria voor) redelijke 
aanpassingen  

 

2. Je verkent hoe je als school samen met alle 
actoren tot redelijke aanpassingen komt,  

      met het toekomstperspectief van de leerling 

      voor ogen 

Doelstellingen 

2 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



 

 Wat? netoverschrijdend praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek 2012-2013: VVKBUO – OVSG – GO! 

 Met wie? 53 GON- en ION-begeleiders en –coördinatoren en 21 
leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en 
directieleden uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs  

 Hoe? Kwalitatief onderzoek, 9 focusgroepen 

 Waarom? Sinds VN-verdrag is er nood bij scholen aan 
ondersteuning bij het realiseren van redelijke aanpassingen 

 Concrete output? Leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen’ 
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*Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

Bron: onderzoek 

http://buozrl.weebly.com/onderzoek-dienstverlening.html
http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner
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www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie 

  
Welke redelijke aanpassingen krijgt dit 
kind met deze ouders in deze school?  

  
Welke ondersteuning heb jij nodig om 

hen te kunnen ondersteunen? 
 

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 

http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire/nederlands-ondertiteld
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M-decreet* 

 
 Wat ‘moeten’ we vanuit 

het M-decreet?  
 

 Wat ‘mogen’ we door het 
M-decreet? 
 

 Wat willen we door het M-
decreet voor ‘morgen’? 
 
 
 

*Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, 12 maart 2014 
 
**Inter-ENW-studiedag voor lerarenopleiders dinsdag 7 oktober 2014, 
Departement Onderwijs. Moeten, mogen, morgen … Wat is de impact van 
het M-decreet op het onderwijs van morgen? 
 
 



 

 

 

 
 

• VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een 
handicap (2006)* 
 
 
•M-decreet (12 maart 2014) 

 

M-decreet: regelgevend kader 
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* 2006, geratificeerd in Vlaanderen/België 2009, incl. optioneel protocol 
 



Handelingsgericht  
werken  
Zorgcontinuüm 
Inclusief onderwijs 
Universeel ontwerp 

8 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



M-decreet: uitdagende 
maatschappelijke doelstellingen 

1. Op weg naar meer inclusief onderwijs 
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M-decreet: uitdagende 
maatschappelijke doelstellingen 

2. Van medische classificerende 
diagnostiek naar sociale kijk op 
‘handicap’ :  
 
afstemmingsprobleem tussen 
 klas- en schoolcontext  
 specifieke onderwijsbehoeften = 
 
langdurige en belangrijke participatieproblemen  
door samenspel tussen  

 

o functiebeperkingen, 
o beperkingen in activiteiten 
o persoonlijke en externe factoren 
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1. Eerst gewoon, dan buitengewoon 
2. Recht op redelijke aanpassingen 
3. Recht op inschrijven in een 

gewone school 
4. Nieuwe types 

buitengewoon onderwijs 
5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden 

buitengewoon onderwijs 
6. Ondersteuning voor het 

gewoon onderwijs 

M-decreet: zes krachtlijnen 



      1.1.    Handelingsgericht werken 

Interne en externe 
begeleiding:  

wat hebben deze 
leerling(en), ouder(s) en 

school nodig? 
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Onderwijsbehoeften 
leerling: 

  
wat heeft deze 
leerling nodig? 

 

Ondersteuningsbehoeften 
leerkracht(en) en ouder(s): 

 
wat hebben deze leerkracht(en) 

en ouder(s) nodig? 
 

*Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner


  

1.1.2 Recht op redelijke aanpassingen 

Interne en externe 
begeleiding:  

hoe ondersteunen we 
leerling(en), ouder(s) en 
school in hun rechten? 
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Rechten leerling:  
 

op welke aanpassingen 
heeft deze leerling  

redelijkerwijze recht? 
 

Rechten leerkracht(en) en 
ouder(s): 

 
welke aanpassingen moeten 

deze leerkracht(en) en ouder(s) 
redelijkerwijze voorzien? 

 

*Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner


 Wat zijn redelijke aanpassingen? 

 

 Zeven criteria voor passende maatregelen 

 

 Naar werkzame (plan- en verslag)instrumenten  

 

 Ondersteuningsbehoeften volgens scholen- GON-/ION 

 

 Samen voor een aangepast onderwijsbeleid: suggesties 
gemotiveerd verslag- geïntegreerd leerlingendossier 

 

Leidraad* 
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*Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner


“Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel 

die de beperkende invloed van een onaangepaste 
omgeving op de participatie van een persoon met een 
handicap kan neutraliseren.*”  

Redelijke aanpassingen 

15 
*Bron: Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België,  
19-07-2007, art.2 



 

Deze aanpassing… 

 

1. is doeltreffend 

2. maakt evenwaardige participatie mogelijk 

3. zorgt voor zelfstandige participatie 

4. waarborgt de veiligheid van de persoon*”  

Redelijke aanpassingen 

16 
*Bron: Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België,  
19-07-2007, art.2 



*Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner


  

Wat is redelijk? 

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



  

  

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



  

Wat is redelijk? 
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Afweging (dis)proportionaliteit  

in de praktijk en in individuele situaties: 

 
 Wat is de financiële en organisatorische impact van de aanpassing? 

 Hoe frequent en hoe lang verwacht men de aanpassing te gebruiken? 

 Welke impact heeft de aanpassing op de levenskwaliteit van de 
(daadwerkelijke of potentiële) gebruiker(s)?  

 Welke impact heeft de aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers? 

 Zijn er gelijkwaardige alternatieven? 

 Volgt dit alle voor de hand liggende of wettelijk verplichte normen? 

 

 
Bron: Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België,  
19-07-2007, art.2 §2 en §3 
 



 Zeven criteria voor  
passende maatregelen 
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Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad, p. 10-16,  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

is maatwerk 

is SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden 

heeft waar mogelijk een positieve impact op anderen 

komt tot stand in overleg met alle betrokkenen 

wordt goed gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd 

is gebaseerd op de expertise en observaties van leerkrachten, …  

is ingebed in de zorgvisie van de school 

Een 
passende 
maatregel 

… 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/inforpartner
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Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad, p. 10-16,  
www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/inforpartner


Redelijke aanpassingen: 
waarderend onderzoek* 

 Welke redelijke aanpassingen doen we 
al?  
 

 Welke redelijke aanpassingen dromen 
we in de toekomst te bieden?  
 

 Wat denken we dat daarvoor nodig is?  
 

 Wat durven we (eerst) aanpakken? 
 

* naar D. Cooperrider, appreciative inquiry 

../../TimerTools/TimerTools.exe
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www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie 

  
Welke redelijke aanpassingen krijgt dit 
kind met deze ouders in deze school?  

  
Welke ondersteuning heb jij nodig om 

hen te kunnen ondersteunen? 
 

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 

http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire/nederlands-ondertiteld
http://www.youtube.com/watch?v=PbxNF_hS_ek


 In de huidige instrumenten* missen we 
continuïteit 

 Teveel herhaling van info (*inschrijvingsverslag– 
integratieplan – individueel handelingsplan)  

 Belangrijke info (zorgvisie, maatregelen) ontbreekt 
of komt te laat 

 Planlast = frustratie 

Naar een werkzaam instrument 

25 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 26 



 Instrument van de toekomst …  

instrument met een visie 

 

 Brede beeldvorming van onderwijsbehoeften en 
sterktes leerling 

 Samen met alle betrokkenen 

 Passende maatregelen/ redelijke aanpassingen 

 Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders 

Naar een werkzaam instrument 

27 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



 

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 28 



 Maatregelen op maat van de leerling 

 

 

 Geen gestandaardiseerde aanpak: maatwerk 

 Grondig samen overleggen i.f.v. haalbaarheid:  

 Waarom welke maatregelen? 

 Wie doet wat wanneer en hoe? 

 Bundeling maatregelen als inspiratiebron 

Naar een werkzaam instrument 

29 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



 Gebruiksvriendelijk, flexibel procesinstrument, 
meegroeiend met leerling 

 

 Dynamisch – flexibel aangepast en doorgegeven 

 Geeft proces weer – continuïteit 

 Focust op essentie 

 Samen ondertekenen – engagement 

 Regelmatig evalueren en bijsturen 

Naar een werkzaam instrument 

30 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



 Voor elke leerling één geïntegreerd dossier met 
verschillende luiken 

 

 

 Gemotiveerd verslag: specifiek luik van 
leerlingendossier/leerlingenvolgsysteem 

 Deeldocumenten  één samenhangend, 
geïntegreerd dossier 

 Lees- en schrijfrechten (privacy) 

Naar een werkzaam instrument 

31 Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 2015 



  

  

mieke.meirsschaut@arteveldehs.be 
frank.monsecour@arteveldehs.be  
marijke.wilssens@arteveldehs.be 
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