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WAT NA INCLUSIEF ONDERWIJS?  





Wie is Peter Lambreghts? 

• Ervaringsdeskundig 

• Onderzoek & beleidswerk 

• Vlaams & Europees 

• Disability & human rights 
activist 

• Peer counsellor & trainer 

• Lezingen / vormingen 

• Publicaties 

 



Wat is Onafhankelijk Leven / Independent Living?  

Onafhankelijk Leven => Independent Living 

 www.youtube.com/watch?v=X-LAPLKr71w&feature=related 

Onafhankelijk Leven is een beweging van personen 
met een beperking in Vlaanderen  

Onafhankelijk Leven is een beweging van personen 
met een beperking in Europa (www.enil.eu) en in heel 
de wereld    => Independent Living Movement 

 

 



Definitie van Independent Living/Onafhankelijk Leven 

Korte definitie (vrij vertaald 
naar Dr. Ratzka) 
Onafhankelijk Leven wil 
zeggen evenveel keuze en 
dezelfde mate van 
zelfbeschikking hebben die 
voor mensen zonder 
handicap vanzelfsprekend 
is. Dr. Adolf Ratzka 



Mentaliteitswijziging  en maatschappelijke verandering 

Niemand is helemaal onafhankelijk, maar iedereen                                       
heeft het (mensen)recht op een onafhankelijk leven. 
(VN verdrag voor de rechten voor pmb) 
 
 

Toch vinden we het niet eigenaardig, zelfs eerder ‘normaal’ dat personen 
met een beperking afhankelijk zijn van anderen (familie, zorgprofessionals, 
vrijwilligers).  
=> afhankelijkheidscultuur tov personen met een beperking 

 

http://www.independentliving.org/docs7/ratzka20071022.html  



VN-verdrag voor de rechten van  
personen met een beperking 

• Aangenomen door VN in 2006 

• Geratificeerd door België op 2 juli 2009 

• Van kracht in België sinds 1 augustus 2009 

• Rapport en schaduwrapport 

• Bezorgdheid over wachtlijsten, onderwijs, arbeidsmarkt,  
persoonsgebonden financiering, beeldvorming 
en gedwongen internering 

• Eerste beoordeling België september 2014 

• http://www.youtube.com/watch?v=5Ale41DqA_U 

 



Waarom anders? 

Vernieuwing 
beleid en 

ondersteuning 
pmb.  

INCLUSIEF 
ONDERWIJS 

Stijgende vraag 

VN-verdrag  

Disability Studies 

‘the movement’ 
mondige pmb 

met andere 
verwachtingen  

Economische 
crisis  



Waarom anders? 



Wat is inclusie? 



Op weg naar inclusie 



directe financiering = empowerment 

Directe financiering  is een verzamelnaam voor persoonlijke 
budgetsystemen (PAB, PGB, PVB…) 



Persoonsvolgende financiering  



        Werk in uitvoering 

Emancipatorische visie versus trek-uw-plan-visie 
www.onafhankelijkleven.be/blog/detail/het-recht-een-asociale-rotzak-met-een-beperking-te-zijn 

 



        Maak de omslag 

Zorg  

• Paternalisme & 
‘professionalisering’ 

• Zorg & bescherming 

• Institutionalisering 

• Handicap specifieke zorg in 
natura  

 

• Kwaliteitshandboeken & 
tevredenheidsmetingen 

 

Ondersteuning  

• Erkenning 
ervaringsdeskundigheid 

• Empowerment 

• Participatie & inclusie 

• Cash budgets & mainstream 
publieke dienstverlening 

 

• Quality of Life concept & 
implementatie VN Verdrag 

 
 





peter@onafhankelijkleven.be 

facebook.com/onafhankelijk.leven @OnafhankelijkL www.onafhankelijkleven.be   


