Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

#mijnassistent
Info over PAB binnen inclusief onderwijs
Filmpje mijn assistent
GRIP maakte een filmpje dat inzoomt op assistentie bij leerlingen met een
handicap die les volgen in het gewoon onderwijs. Wat naar boven komt is
dat sommige kinderen met een handicap echt de ondersteuning van een
persoonlijk assistent nodig hebben om naar de gewone school te kunnen
gaan.
PAB-assistenten nodig om inclusief onderwijs waar te maken
Het M-decreet, dat het vorige schooljaar in werking trad, heeft als
bedoeling meer inclusie mogelijk te maken in de Vlaamse scholen. Het is
echter duidelijk dat het M-decreet maar een eerste stap is en dat verdere
maatregelen aangewezen zijn. Het is op korte termijn vooral nodig om
voldoende ondersteuning te voorzien voor leerlingen met een beperking in
het gewoon onderwijs. Waar nodig dus ook een persoonlijk assistent.
Wachtlijsten PAB zetten rem op inclusie
Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op
de uitwerking van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Heel wat ouders
en jongeren wachten, soms al meer dan 5 jaar, op de toekenning van een
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) vanuit het beleidsdomein welzijn. Dit
komt doordat daar een lange wachtlijst is ontstaan. Concreet stonden er
op 31 december 2015 1154 kinderen en jongeren op de wachtlijst en 144
jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar. Doordat te weinig budget wordt
vrijgemaakt voor nieuwe PAB’s, neemt deze wachtlijst ook nauwelijks af.
Inclusie is een recht, assistentie ook
Artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap (VRPH) geeft een duidelijke opdracht aan de overheid om een
inclusief onderwijssysteem uit te werken. Het VN-Verdrag bepaalt ook dat
leerlingen binnen dat inclusief onderwijs de nodige ondersteuning moeten
krijgen om hun effectieve deelname aan het onderwijs te faciliteren (art.
24.2.e).
Een nieuw ondersteunsmodel met inbegrip met PAB-assistentie.
Vanaf september 2017 zou er een nieuw ondersteuningsmodel kunnen
opstarten voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs.
GRIP roept mininister Crevits (onderwijs) en minister Vandeurzen
(welzijn) op om de handen in elkaar te slaan en op korte termijn meer
PAB’s vrij te maken voor leerlingen in het gewoon onderwijs. Zonder de
nodige PAB’s zal het nieuwe ondersteuningsmodel immers tekort schieten
en het recht op inclusief onderwijs voor heel wat leerlingen met een
handicap niet waar maken.
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