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Standpunt GRIP inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs 

Onderwijs is cruciaal: voor de ontwikkeling van een mens, voor het 

opdoen van kennis en attitudes, als sociaal proces. Het is de sleutel naar 
zelfbeschikking en vormt de opstap naar deelname aan de arbeidsmarkt, 

naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie in een rijke 
en diverse samenleving. 

Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle 
leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het 

tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden 
of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen 

leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen 
worden naar het buitengewoon onderwijs. 

 

Standpunt van GRIP 

Overeenkomstig met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met 
een Handicap, pleit GRIP voor inclusief onderwijs. Het art. 24 van het VN-

Verdrag stelt immers duidelijk dat inclusief onderwijs moet gegarandeerd 
worden voor iedereen. 

We stellen evenwel vast dat effectieve maatregelen om inclusief onderwijs 

waar te maken in Vlaanderen uitblijven wegens een tekort aan politieke 
daadkracht. Ondertussen blijven ouders die kiezen voor inclusief onderwijs 

voor hun zoon of dochter met een handicap heel wat tegenkantingen 
ondervinden. Tegenkantingen die soms neerkomen op regelrechte 

discriminatie. 

GRIP vraagt dat de Vlaamse regering en overheid inclusief onderwijs 

erkent als een recht voor alle kinderen en jongeren, dit recht vastlegt in 
een degelijk beleidskader en daar de nodige financiële middelen (onder 

meer voor ondersteuning) aan koppelt. 

 

Aandachtspunt: inschrijvingsrecht voor alle leerlingen 

Het recht op inschrijving moet sterker verzekerd worden dan de 

mogelijkheid om te weigeren. Nu is dit omgekeerd. Daarom is een stevige 
en ondubbelzinnig regelgeving rond het inschrijvingsrecht nodig. Het 

nieuwe M-decreet maakt het bieden van redelijke aanpassingen in het 

gewoon onderwijs tot een verplichting. Het is evenwel nodig om bij de 
implementatie van het M-decreet duidelijk toe te zien dat dit 

inschrijvingsrecht toegepast wordt met de nodige rechtszekerheid en ook 
toegepast wordt voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die inclusief 

onderwijs volgen met een individueel aangepast curriculum.  


