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I.  INLEIDING. ONDERWIJS EN ARBEIDSINCLUSIE VAN PERSONEN MET 
EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING: HEROVERWEGING VAN 
PSYCHOLOGISCHE EN CULTURELE BENADERINGEN 

A. Martínez-Pujalte * 

Universidad Miguel Hernandez (Elche, Spain) 

V. Bochicchio


Università della Calabria (Rende, Italy) 
 
 
 
 
 
De integratie van personen met een verstandelijke beperking in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vormt een 
voortdurende uitdaging voor de Europese landen. Het kostbare werk van het European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education laat zien dat, ondanks de aanzienlijke inspanningen van de leden van de Europese Unie, kinderen 
en jongeren met een verstandelijke beperking te maken hebben met barrières en obstakels in de toegang tot onderwijs, 
en dat jonge volwassenen grote moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een baan die past bij hun capaciteiten en 
competenties. Daarom moeten de nationale en Europese regeringen alles in het werk stellen om beleid en strategieën 
te ontwikkelen die gericht zijn op het vergemakkelijken van inclusietrajecten, en moeten middelbare scholen en 
universiteiten specifieke opleidingen en cursussen ontwerpen en uitvoeren die erop gericht zijn mensen met een 
verstandelijke beperking mogelijkheden te bieden die niet alleen de werkgelegenheid, maar ook autonomie bevorderen. 
 
De Verklaring van Lissabon – Young People’s Views on Inclusive Education (2007)1 - gaf de route aan voor het 
Europese inclusiebeleid. Jongeren met een beperking vragen: 
 

 het recht op dezelfde kansen als ieder ander, maar met de nodige steun om aan hun behoeften te voldoen; 
 steun bij het verwerven van vakken en vaardigheden die zinvol zijn voor hun toekomstige leven; 
 verbeteringen in het inclusieve onderwijs met geïndividualiseerde en gespecialiseerde ondersteuning, om meer 

sociale vaardigheden te verwerven, om bredere ervaringen op te doen; om te leren hoe men zich in de echte 
wereld kan redden, en om vrienden met en zonder speciale behoeften te hebben en met hen om te gaan. 

 
De huidige tendensen in de EU kunnen worden onderverdeeld in drie brede beleidslijnen inzake inclusief onderwijs, 
zoals opgemerkt door European Agency for Special Needs and Inclusive Education ijs2 (2003): 
 

 Een "one-track benadering" voor leerlingen met speciale behoeften. Deze aanpak omvat beleid en 
praktijken die gericht zijn op de integratie van bijna alle leerlingen in het reguliere onderwijs, en wordt 
meestal ondersteund door een breed scala aan diensten die zich richten op de reguliere educatieve 
instellingen. Deze aanpak is te vinden in Italië, Griekenland, Portugal, Zweden, IJsland, Noorwegen, Malta 
en Cyprus. 

 Een "meersporenaanpak" voor leerlingen met speciale behoeften. Deze aanpak biedt een verscheidenheid 
aan diensten tussen het reguliere en het speciale onderwijs. Deze aanpak is te vinden in Spanje, 
Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Letland, 
Liechtenstein, Tsjechië, Estland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië. 

 Een "tweesporenaanpak", met twee afzonderlijke en los van elkaar staande onderwijssystemen. In dit geval 
worden leerlingen met speciale behoeften gewoonlijk in speciale scholen of speciale klassen geplaatst en 
volgen zij niet het gewone leerplan van hun niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. Deze aanpak is nog steeds 
te vinden in België, Nederland, Duitsland en Zwitserland en ook evolueren Nederland en Duitsland 
geleidelijk naar een meersporensysteem. 

 

 
1Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (2003). Special Needs Education in Europe. Report of the European Agency for 
Development in Special Needs Education. Opgevraagd bij: https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-
education-in- europe_sne_europe_en.pdf 
2Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (2003). Special Needs Education in Europe. Report of the European Agency for 
Development in Special Needs Education. Opgevraagd bij: https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-
education-in- europe_sne_europe_en.pdf 



 

 
 
Uiteraard heeft elk van deze benaderingen zijn specifieke voor- en nadelen, vooral omdat het geheel van competenties 
dat kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking nodig hebben, uiterst complex is. Het is duidelijk dat de one-
track benadering het meest bevorderlijk is voor sociale en interactieve competenties en ook zeer nuttig lijkt te zijn voor 
de opleiding van valiede leeftijdsgenoten; terwijl de tweesporenbenadering het voordeel heeft zich meer te richten op 
de specifieke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Het Erasmus plus-project U4Inclusion verzamelt partners uit enkele verschillende "culturen" van inclusief onderwijs, in 
een poging om een gemeenschappelijk Europees curriculum voor jonge volwassenen met een verstandelijke beperking 
aan de universiteit te destilleren en uit te voeren. Het is een ambitieus doel dat gericht is op het bevorderen van de 
arbeidsinclusie van deze bevolking en dat een diepgaande analyse vereist van de contextuele omstandigheden, het 
overheidsbeleid en de culturele aspecten van elk land dat bij het project betrokken is. We hopen te kunnen leren van de 
beste publieke en private ervaringen op het gebied van inclusief onderwijs. 
 
Het volgende document wil daarom een diepgaande en brede analyse bieden van het beleid en de ervaringen op het 
gebied van inclusief onderwijs in Spanje, Italië, Duitsland en België. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

II. METHODOLOGISCHE OPMERKING 
 
In de volgende hoofdstukken stellen wij een geactualiseerde analyse voor van het overheidsbeleid, de nationale 
wetgevingen en de huidige onderwijspraktijken voor mensen met een verstandelijke beperking in de landen die 
betrokken zijn bij het Erasmus plus-project U4Inclusion, namelijk Spanje, Italië, België en Duitsland. Met deze 
stand van zaken zal rekening worden gehouden: 
 

 Het systeem van inclusief onderwijs in elk land; 
 Toegankelijkheid, kwaliteit van het onderwijsaanbod en kenmerken van de studenten met ondersteuning 

in elk land; 
 Een vergelijking van de voor elk land verstrekte gegevens vanuit het European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education; 
 In elk land het wetgevingskader, de beste praktijken, de onderwijs- en psychologische kwesties en het 

integratiebeleid in het hoger onderwijs en de arbeidsbemiddeling voor jonge volwassenen met een 
verstandelijke beperking; 

 In het verslag wordt verwezen naar nationale en internationale statistieken over de toegankelijkheid van 
de onderwijsstelsels en de arbeidsmarkt voor mensen met een verstandelijke beperking, naar nationale 
en internationale wetgevingskaders en naar de beste praktijken in elk land. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

III. INTELLECTUEEL GEHANDICAPTENBELEID EN INCLUSIEF BELEID IN 
HET ONDERWIJS. STATE OF THE ART IN SPANJE 

A. Martínez-Pujalte, A. Roldán, A. 
Candela*

 

Miguel Hernandez universiteit (Elche, Spanje) 

1. Onderwijssystemen van de U4INCLUSION-lidstaten: Spanje 

De structuur van het Spaanse onderwijssysteem bestaat uit de volgende niveaus: kleuteronderwijs, basisschool, 
verplicht voortgezet onderwijs (ESO), postsecundair onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (VET), 
volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Daarnaast worden taalonderwijs, kunstonderwijs en sportonderwijs, die als 
speciaal onderwijs worden beschouwd, aangeboden. De kenmerken van elk van deze opleidingen kunnen als volgt kort 
worden beschreven: 
 

 Kleuterschool is niet verplicht en wordt in twee cycli ingedeeld Cyclus 1, inclusief tot 3 jaar, en cyclus 
2, van 3 tot 6 jaar, die gratis is. 

 Basisschool is gratis voor alle kinderen en is de eerste fase van de leerplicht. Het omvat zes 
academische jaren voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

 Secundair Onderwijs (ESO) is ook gratis en is de tweede en laatste fase van de leerplicht voor 
leerlingen van 12 tot 16 jaar. Het omvat vier academische cursussen, georganiseerd in twee cycli: de 
eerste bestaat uit 1ste, 2de en 3de ESO, en de tweede alleen door 4de van het ESO, die voorbereidt op 
het onderwijs na de leerplicht. 

 Postsecundair onderwijs bestaat uit twee academische jaren, die bestemd zijn voor studenten tussen 
16 en 18 jaar. Het voorziet in de titel "bachelor”, die toegang geeft tot de verschillende opleidingen in het 
hoger onderwijs. 

 Beroepsonderwijs en -opleiding omvat een reeks opleidingscycli, die elk een duur van twee jaar 
hebben : 

o Basis beroepsonderwijs en -opleiding: Studenten tussen 15 en 17 jaar kunnen toetreden, als ze de 
eerste cyclus van het BVE hebben doorlopen. De voltooiing ervan geeft toegang tot beroepsonderwijs 
en -opleiding op middelbaar niveau. 

o Middelbaar beroepsonderwijs en -opleiding: Om toegelaten te worden moet men het 
basisberoepsonderwijs of de tweede cyclus van het BVE voltooien, en de studenten die slagen voor 
dit onderwijs krijgen de titel van technicus, waarmee ze toegang krijgen tot het postsecundair 
onderwijs. 

o Beroepsonderwijs en -opleiding op hoger niveau: Om toegelaten te worden moet men het middelbaar 
beroepsonderwijs of het postsecundair onderwijs voltooien, en studenten die slagen voor dit onderwijs 
krijgen de titel van Hoger Technicus, waarmee ze toegang krijgen tot universitaire studies die 
betrekking hebben op hetzelfde specialisatiegebied. 

 Volwassenenonderwijs en de volwassenenopleidingen zijn gericht op mensen boven de 18 jaar en, 
bij wijze van uitzondering, op werknemers boven de 16 jaar die niet naar school kunnen gaan in een 
gewoon regime of op topsporters. Klassikaal onderwijs dat leidt tot de toekenning van officiële diploma's 
van het onderwijs systeem is voorzien in gewone scholen of specifieke scholen voor volwassenen. 
Volwassenenonderwijs en -opleiding omvat ook verschillende soorten onderwijs die door verschillende 
instellingen worden gegeven. 

 

* A. Martínez-Pujalte is de coördinator van het Erasmus+ Project U4Inclusion; A. Roldán en A. Candela zijn 
onderzoekers van het spaanse team binnen het project.  

 

 



 

 
 Hoger onderwijs: Om toegang te krijgen tot het universitair onderwijs is naast het bachelordiploma een 

toelatingsexamen (EVAU/PAU) nodig. Het universitair onderwijs is onderverdeeld in drie cycli: 
o Graduaat (Bachelor): het doel is om de student een algemene opleiding te geven, in één 

of meerdere disciplines, gericht op de voorbereiding op de uitoefening van 
beroepsactiviteiten. Het onderwijs leidt tot het behalen van de graad van een graduaat 
en bestaat uit ten minste 240 ECTS-studiepunten. De verwachte looptijd is 4 jaar. 

o Master: het doel is het verwerven van een voortgezette opleiding, gericht op academische of 
professionele specialisatie of op het initiëren van onderzoekstaken. Het onderwijs leidt tot het 
behalen van het Masterdiploma en heeft tussen de 60 en 120 studiepunten, die uniform 
verdeeld zijn over twee cursussen van elk 60 ECTS. De verwachte duur is dus respectievelijk 
1 of 2 jaar. 

o Doctoraat: Het maakt geavanceerde training in onderzoekstechnieken mogelijk. Om het 
doctoraatsdiploma te behalen is het noodzakelijk om een opleidingsperiode en een 
onderzoeksperiode te doorlopen die samen ‘het doctoraatsprogramma’ worden genoemd. 

 Artistiek, Sport en Taalonderwijs hebben een eigen organisatie en worden beschouwd als Speciaal 
Onderwijs. 

o Artistiek onderwijs omvat elementair muziek- en dansonderwijs, professioneel 
kunstonderwijs en gevorderd kunstonderwijs. Het kunstvakonderwijs en het voortgezette 
kunstonderwijs zijn analoog aan respectievelijk het middelbaar en hoger onderwijs en 
hebben vergelijkbare toegangseisen. Deze opleidingen worden gegeven in specifieke 
scholen. 

o Het sportonderwijs wordt georganiseerd in cycli van middelbare en gevorderde 
opleidingen, waarbij de toegangseisen per geval verschillen. Studenten die slagen voor 
de tussenliggende opleiding krijgen de titel van Sporttechnicus in de overeenkomstige 
sportmodaliteit of -specialiteit. Studenten die geslaagd zijn voor een vervolgopleiding 
ontvangen de titel van Senior Sporttechnicus. 

o Taalonderwijs wordt georganiseerd in drie niveaus: basis-, midden- en gevorderd niveau. 
Deze niveaus komen respectievelijk overeen met de niveaus A, B, C van het 
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en zijn onderverdeeld in de 
niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Om toegang te krijgen tot taalonderwijs moet men 16 
jaar oud zijn, of 14 jaar oud voor een andere taal dan de taal die in het BVE wordt 
gestudeerd (meestal Engels). 
 

Het is eveneens belangrijk om te vermelden dat de Spaanse onderwijswetten niet toestaan dat er thuis 
verplicht onderwijs wordt gegeven. Thuisonderwijs is alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, 
om gezondheidsredenen, voor die studenten die niet naar school kunnen gaan omdat een medisch 
voorschrift hen verplicht thuis te blijven. De aandacht voor het onderwijs kan in deze gevallen thuis of in 
het ziekenhuis plaatsvinden, waarbij deze modaliteit wordt volgehouden totdat de gezondheidstoestand 
die daartoe heeft geleid, is verdwenen. In die zin bestaan er ziekenhuisklassen of programma's voor 
thuisonderwijs. 
  



 

 

2. Inclusief Onderwijs in Spanje 

In Spanje is het recht op onderwijs een essentieel en fundamenteel recht voor iedereen, erkend en 
beschermd door artikel 27 van de Spaanse grondwet. In deze context, terwijl de voormalige pre- 
constitutionele algemene onderwijswet alleen het onderwijs van studenten met een beperking of 
studenten met speciale onderwijsbehoeften beoogde, heet de Spaanse regering in 1985 een nieuwe 
verordening inzake speciaal onderwijs goedgekeurd. Deze verordening is opgenomen in de Spaanse 
grondwet en integreert speciale scholen in het algemene onderwijssysteem en beschouwt de 
integratie van studenten in gewone scholen als de voorkeursoptie (García, 2017). 
 
Op dit moment bepaalt de ‘Wetgeving voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs’ 
(LOMCE, 2013), de meest recente Spaanse wet op dit gebied, dat SEN het recht heeft om een 
inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs te organiseren, op gelijke voet met alle andere 
studenten. Deze wet is gericht op het bevorderen van de maximale persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van studenten. Het definieert studenten met speciale onderwijsbehoeften als degenen 
die, gedurende een bepaalde tijd of gedurende hun hele schoolperiode, specifieke 
onderwijsondersteuning en aandacht nodig hebben die voortkomen uit een beperking of ernstige 
gedragsstoornissen. Het onderwijs voor SEN wordt geregeld door de beginselen van standaardisatie 
en inclusie, met als doel het waarborgen van non-discriminatie en effectieve gelijkheid in toegang tot 
en permanentie in het onderwijssysteem. In bepaalde gevallen, wanneer de behoeften van de SEN 
niet kunnen worden vervuld in de gewone school, worden deze leerlingen doorverwezen naar 
specifieke onderwijseenheden of naar speciale scholen. Specifieke onderwijseenheden zijn 
klaslokalen in gewone scholen waar een klein aantal leerlingen die zeer belangrijke aanpassingen 
van het curriculum nodig hebben, zijn ingeschreven. Zij nemen tegelijk deel aan verschillende 
socialiserende activiteiten in de gewone school. Speciale scholen bieden alleen onderwijs aan 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die te maken hebben met een beperking. In deze scholen 
worden middelen, diensten en maatregelen die in de gewone scholen ontbreken, aangeboden en 
uitgevoerd. 
 
In Spanje worden, in overeenstemming met het besluit van 25 juli 2008, dat de aandacht voor SEN 
regelt, twee soorten aanpassingen van het curriculum overwogen: i) niet-significante aanpassingen, 
wanneer het curriculum niet wordt gewijzigd, maar andere aspecten worden aangepast, zoals de 
methodologie van de leerinhoud, zonder dat de doelstellingen van de onderwijsfase of de 
evaluatiecriteria worden gewijzigd; ii) significante aanpassingen, die, in tegenstelling tot de vorige, 
een substantiële wijziging van verplichte elementen van het officiële curriculum impliceren, zoals de 
doelstellingen, de inhoud, de evaluatiecriteria of de evaluatieregels voor het leerproces. 
 
Het profiel van studenten met SEN is zeer divers, aangezien hun behoeften verband kunnen houden 
met: i) fysieke, intellectuele of zintuiglijke beperkingen; ii) ernstige gedragsstoornissen; iii) hoge 
intellectuele capaciteiten; iv) beperkingen als gevolg van late toetreding tot het onderwijssysteem; v) 
specifieke leermoeilijkheden; vi) tekort aan aandacht en een hyperactiviteitstoornis (ADHD). Daarom 
moeten de gevraagde maatregelen worden aangepast aan de behoeften van elke student. Volgens 
de meest recente beschikbare gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport (MECD) 
waren er in het academiejaar 2017-2018 219.720 leerlingen met een beperking, waarvan 36.512 
(16,3%) op speciale scholen en 183.208 (83,4%) op gewone scholen. Deze percentages variëren 
echter enigszins binnen de Spaanse Autonome Gemeenschappen. SEN met een verstandelijke 
beperking vertegenwoordigde 28,4%, en het was de meest talrijke groep, gevolgd door ernstige 
gedrags-/persoonlijkheidsstoornissen met een 23,1% en alomtegenwoordige 
ontwikkelingsstoornissen met 18,9%. Het aantal studenten met een lichamelijke beperking was 6,3% 
en het aantal studenten met een zintuiglijke beperking (gehoorproblemen en visuele problemen) 
was 4,0%.  
  



 

 
Tot slot werden de studenten die verschillende beperkingen representeerden geclassificeerd als een 
plurideficiëntie en zij vertegenwoordigen 5,4% van het totaal.  
 
Wat het type onderwijs betreft, concentreert het basisonderwijs -inclusief het buitengewoon onderwijs- zich op 
84,1% van de studenten (basisonderwijs 49,5%, buitengewoon onderwijs 5,5% en secundair onderwijs 29,1%). 
In vergelijking met eerdere statistieken laten deze gegevens een zekere groeiende trend zien in het aantal 
inschrijvingen van leerlingen met een beperking, evenals een daling van het percentage leerlingen met SEN die 
naar speciale scholen gaan, hoewel nog steeds bijna 1 op de 5 leerlingen met een beperking gesegregeerd is in 
speciale scholen. 
 
Artikel 71 van de Spaanse onderwijswet bepaalt dat "de Spaanse onderwijsadministraties de procedures en 
middelen zullen vaststellen die nodig zijn voor een vroegtijdige identificatie van de specifieke behoeften van de 
studenten. Uitgebreide aandacht voor studenten met een specifieke behoefte aan onderwijsondersteuning zal 
beginnen wanneer deze behoefte wordt geïdentificeerd, en zal worden geregeld door de beginselen van 
standaardisatie en inclusie". De identificatie van SEN is een samenwerkingsproces van het hele onderwijsteam 
van de school. Zodra de behoeften zijn geïdentificeerd, is het noodzakelijk om een proces van 
psychopedagogische evaluatie door te voeren voordat de leerling een individuele aanpassing van het curriculum 
krijgt. Deze evaluatie heeft een dubbel doel: enerzijds de identificatie en evaluatie van de SEN van de leerling; 
en anderzijds de besluitvorming over hun scholing, de evaluatie van het onderwijsproces en de criteria voor hun 
promotie. Deze psychopedagogische evaluatie wordt geregeld in de Ordonnantie van 14 februari 1996, waarin 
de te volgen procedure en waarin de scholingscriteria voor leerlingen met SEN worden vastgelegd. 
 
 
 

• Aanvraag voor toelating tot een onderwijsinstelling door studenten met bijzondere 
onderwijsnoden 
 
• Het Pedagogisch en Psychopedagogisch Adviesteam rondt het schoolproces af door middel van 
psychopedagogische evaluatie.   

 
• Het Pedagogisch en Psychopedagogisch Adviesteam informeert de familie van de leerling over de 
evaluatie en het opleidingsvoorstel. 

 
• De resultaten van de psychopedagogische evaluatie worden aan de Onderwijsinspectie verstrekt. 

 
• De onderwijsinspectie stuurt dit verslag naar de provinciale directeur of de voorzitter van de 
desbetreffende schoolcommissie. 

 
 

• De provinciale directeur of de voorzitter van de schoolcommissie beslist, afhankelijk van het 
verslag, over de schoolopleiding van de leerling en stelt de directeur van de school waar de 
leerling zich heeft aangemeld daarvan in kennis.. 

 
Figuur 1 - Fasen van het schoolproces voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften in Spanje 
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3. Een evaluatie van het Spaanse onderwijssysteem met betrekking tot 
inclusie 

De effectieve en volledige integratie van studenten met een beperking in het onderwijssysteem is in Spanje nog 
steeds een uitdaging, vooral na de inwerkingtreding van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
beperking. In artikel 24 van het Verdrag is bepaald dat de staten die het Verdrag ondertekenden "een inclusief 
onderwijssysteem op alle niveaus" moeten waarborgen. Vanuit het oogpunt van het Verdrag heeft het Spaanse 
onderwijsstelsel te maken met drie grote problemen, die vooral studenten met een verstandelijke beperking 
treffen: 

1. Ten eerste zijn er, zoals gezegd, twee afzonderlijke onderwijsmodaliteiten: gewoon onderwijs en 
speciaal onderwijs. Hoewel het aantal inschrijvingen van kinderen met een verstandelijke beperking en 
een ontwikkelingsachterstand de laatste jaren voortdurend is toegenomen, is bijna een vijfde deel van 
de leerlingen met SEN nog steeds gescheiden in het speciaal onderwijs. In februari 2019 keurde de 
Spaanse regering een nieuwe ontwerpwet op het onderwijs goed, die voorzag in de uitvoering van een 
plan om reguliere scholen de nodige middelen te verschaffen voor onderwijs aan leerlingen met een 
beperking. Dit zou binnen tien jaar moeten worden uitgevoerd; speciale scholen zouden daarna 
beperkt worden tot kinderen die een zeer gespecialiseerde zorg nodig hebben34. Dit wetsontwerp kon 
niet worden besproken en goedgekeurd door het parlement vanwege de vroegtijdige ontbinding ervan, 
maar is opnieuw goedgekeurd en in maart 2020 naar het parlement gestuurd. Verwacht wordt dat het 
voor het einde van dit jaar of in de eerste maanden van 2021 zal worden besproken en goedgekeurd. 

 
2. Ten tweede is het belangrijk erop te wijzen dat de keuze tussen gewoon onderwijs en bijzonder 

onderwijs niet door de ouders wordt gemaakt, maar door de overheid, volgens het proces dat in de 
vorige paragraaf is beschreven, waarin de psychopedagogische evaluatie het belangrijkste instrument 
is waarop de schoolbeslissing is gebaseerd. Volgens artikel 74 van de Spaanse onderwijswet moet in 
dit proces de mening van de ouders in aanmerking worden genomen, maar de onderwijsautoriteiten - 
en niet de ouders- beslissen of het kind naar een gewone school of naar een speciale school gaat. In 
de afgelopen jaren is echter een zeer belangrijke en innovatieve jurisprudentiële trend ontstaan, die, 
door de directe toepassing van het Verdrag, het recht van de ouders van kinderen met SEN erkent om 
gewoon onderwijs te kiezen - en zelfs om de school te kiezen - op voorwaarde dat de aanpassingen 
die in de school moeten worden doorgevoerd geen onevenredige of onnodige last met zich 
meebrengen. Enkele recente uitspraken van het Spaanse Hooggerechtshof, met name die van 14 
december 2017 en 21 juni 2019, zijn in dit verband van bijzonder belang geweest. De tekst van de 
Spaanse wet vertrouwt echter expliciet de beslissing over het gewone/speciaal onderwijs toe aan de 
overheid, wat betekent dat de ouders die wensen dat hun kind met een verstandelijke beperking naar 
de gewone school gaat, heel vaak een lange juridische strijd moeten voeren.  
 

3. Tot slot, de ondersteuning en aanpassingen die nodig zijn ten aanzien van studenten met een 
verstandelijke beperking om de onderwijsdoelstellingen te bereiken worden in het onderwijssysteem 
niet of nauwelijks voorzien. Uit de conclusies van verschillende focusgroep interviews met leerlingen 
met een verstandelijke beperking blijkt dat de meeste van hen zeer negatieve ervaringen hebben op 
de school. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat mensen met een verstandelijke beperking en een 
leerachterstand normaal gesproken de leerplicht voor het voortgezet onderwijs (ESO) niet afmaken en 
het bijbehorende diploma niet halen. Daarom is hun enige mogelijkheid een cyclus van 
basisberoepsonderwijs en -opleiding (Basic VET) te volgen, of gewoon op school te blijven tot ze 21 
jaar oud zijn (wat de verplichte leeftijdsgrens van schoolplicht is). Er is de laatste jaren een zekere 
verbetering opgetreden, en er zijn enkele gewone scholen die voortrekkers zijn voor integratie, maar 
de algemene situatie is verre van bevredigend. 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Draft Law to reform Organic Education Law 2/2006, of 
May 3rd). Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (Official Bolletin of the Congress), n. 49-1, February 22, 2019. Retrieved from: 
www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-49-1.PDF 
4 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Draft Law to reform Organic Education Law 2/2006, 
of May 3rd). Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (Official Bolletin of the Congress), n. 7-1, March 13, 2020. Retrieved from: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-7-1.PDF#page=1 

 
  

 
 
 



 

Deze situatie wekte de bezorgdheid van het Comité voor de rechten van personen met een beperking van de 
Verenigde Naties, dat in juni 2018 de conclusies heeft gepubliceerd van een onderzoek naar vermeende 
schendingen van het recht op onderwijs voor personen met een beperking (artikel 6 van het Facultatief Protocol 
bij het Verdrag)5. In het verslag van het Comité wordt er niet alleen herinnerd dat "een inclusief systeem op basis 
van het recht op non-discriminatie en gelijke kansen vereist dat het aparte onderwijsstelsel voor studenten met 
een beperking wordt afgeschaft" (n. 82), maar wordt ook erkend dat er in Spanje een algemeen gebrek is aan de 
middelen die nodig zijn om inclusie te waarborgen, hoewel er ook enkele initiatieven en programma's zijn om 
over te stappen op inclusie in het onderwijs die positieve resultaten hebben opgeleverd. Daarom concludeert 
men dat "hoewel de beschikbare statistieken wijzen op een hoog niveau van onderwijsinclusie van personen met 
een beperking, er een structureel patroon van discriminerende uitsluiting en onderwijssegregatie op grond van 
een beperking in stand is gehouden, door middel van een medisch model, dat personen met een verstandelijke 
en psychosociale beperking en personen met meervoudige beperkingen onevenredig zwaar treft"... 
 
Het Comité stelt vast dat in het Spaanse onderwijsstelsel het mensenrechtenmodel voor mensen met een 
verstandelijke beperking niet op grote schaal wordt erkend en dat er een gebrek is aan toegang tot kwalitatief 
hoogstaand en inclusief onderwijs voor personen met een beperking... Uit de bevindingen van het onderzoek 
blijkt dat de maatregelen ter bevordering van inclusief onderwijs voor personen met een beperking tekort 
schieten" (nn. 75-78). 

4. Vergelijking van de situatie in Spanje met die in andere Europese 
landen 

Hoewel het Spaanse onderwijssysteem een negatieve beoordeling krijgt vanuit het oogpunt van opname, zoals 
in de vorige paragraaf is betoogd, moet ook worden erkend dat, als we de situatie van Spanje vergelijken met die 
van andere Europese landen, Spanje niet tot de slechtste leerling van de klas behoort. 
 
Volgens het laatste verslag van European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE) bedraagt 
het gemiddelde percentage kinderen met speciale onderwijsbehoeften dat inclusief onderwijs volgt in de 29 
Europese landen die aan het onderzoek deelnamen 66,67% (voor het basisonderwijs). In Spanje ligt dat 
percentage precies 14 punten hoger (80,67%) en neemt het de tiende plaats in van de 29 landen. In het lager 
secundair onderwijs daalt het gemiddelde percentage tot 62,75%. Opnieuw is het percentage in Spanje veel 
hoger, aangezien 79,9% van de Spaanse leerlingen met SEN in inclusieve klassen wordt opgeleid. De positie 
van Spanje in de ranglijst is opnieuw de tiende. In vergelijking met de andere landen die deelnemen aan het 
U4INCLUSIE consortium (Italië, België en Duitsland) is de inclusiviteit van het Spaanse onderwijssysteem 
gemiddeld. Bijvoorbeeld heeft Italië een lange traditie van inclusief onderwijs waar 98,66% van de leerlingen met 
SEN in het basisonderwijs en 99,73% in het lager secundair onderwijs in de reguliere klassen onderwijs 
genieten. Maar het is zeer hoog in vergelijking met België en Duitsland. In België gaat slechts 20,4% van de 
leerlingen met SEN naar het reguliere basisonderwijs en 17,36% naar het reguliere secundair onderwijs. In 
Duitsland zijn deze percentages 47,82% en 40,37%. 
 
Volgens het verslag van EASNIE is het percentage Spaanse studenten dat in het hoger secundair onderwijs naar 
de reguliere lessen gaat 100% (in dit geval is het gemiddelde percentage 70,57%). Dit cijfer geeft echter geen 
reële informatie. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het hoger secundair onderwijs (dat gericht 
is op studenten tussen 16 en 18 jaar) niet verplicht is in Spanje en dat er dus geen speciale scholen zijn voor dit 
onderwijsniveau, wat betekent dat alle studenten met SEN die hoger secundair onderwijs volgen, dit moeten 
doen op gewone scholen. En het probleem is dat de meeste kinderen met een verstandelijke beperking dit 
niveau nooit bereiken. In feite voltooien de meeste leerlingen het verplicht secundair onderwijs (ESO) niet en 
behalen ze niet de overeenkomstige graad, wat een voorwaarde is om toegang te krijgen tot het hoger secundair 
onderwijs. Volgens een recent rapport van het Spaanse Ministerie van Onderwijs waren er in het academisch 
jaar 2016-2017 in totaal 45.756 leerlingen met een verstandelijke beperking met een ontwikkelingsstoornis 
ingeschreven in het secundair onderwijs (zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs), en slechts 
755 in het hoger secundair onderwijs, wat betekent dat slechts 1,6% van de leerlingen met een verstandelijke 
beperking dit niveau bereikt. 

 
  



 

 

 
Er zijn geen uitgebreide studies beschikbaar over de deelname van studenten met een verstandelijke beperking 
aan het hoger onderwijs (universiteiten). De integratie van personen met een verstandelijke beperking in het 
hoger onderwijs is een zeer recente trend en er zijn verschillende opleidingsprogramma's voor personen met een 
verstandelijke beperking gelanceerd, voornamelijk als gevolg van geïsoleerde initiatieven van bepaalde 
universiteiten in verschillende Europese landen, waaronder Ierland, Finland, IJsland, Duitsland, België en 
Oostenrijk (enkele voorbeelden in Izúzquiza-Rodríguez, 2016). Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden 
uitgelegd, heeft Spanje nu waarschijnlijk een leidende positie op dit gebied, omdat 24 Spaanse universiteiten 
programma's aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 

5. Inclusiebeleid in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt: 
wetgevingskader en beste praktijken 

De Spaanse Organieke Wet 4/2007 voor Universiteiten (LOU) voorziet in het opzetten van "specifieke 
programma's voor gendergelijkheid, hulp aan slachtoffers van terrorisme en het bevorderen van een actief beleid 
om gelijke kansen voor mensen met een beperking te garanderen"; waarbij speciale nadruk wordt gelegd op hun 
volledige en effectieve deelname aan de universitaire omgeving. Bovendien vermeldt het Koninklijk Besluit 
1791/2010 dat het statuut van de universiteitsstudenten goedkeurt, in artikel 15 de toegang van studenten met 
een beperking om "gelijke kansen en volledige inclusie in de universiteit te garanderen", en om de 
toegankelijkheid van alle ruimtes en gebouwen te garanderen. In Spanje is de Conferentie van Rectoren van 
Spaanse Universiteiten (CRUE Spaanse Universiteiten) de belangrijkste tussenpersoon voor universiteiten met 
de centrale overheid, die een sleutelrol speelt in de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving die van 
invloed zijn op het hoger onderwijs in Spanje. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
activiteiten en voorstellen op het gebied van universiteitsstudenten. De CRUE Spaanse Universiteiten heeft als 
doel het verzamelen en verspreiden van informatie over de kwesties die van invloed zijn op studenten met een 
beperking en het bevorderen van gezamenlijke acties met betrekking tot hun: i) academisch systeem, ii) sociale 
en welzijnsdiensten, iii) professionele informatie en begeleiding, iv) studiebeurzen en studiebeurzen, v) 
inzetbaarheid, vi) partnerschappen en vertegenwoordiging van studenten, vii) culturele en sportactiviteiten, 
evenals het formuleren van voorstellen en algemene aanbevelingen voor entiteiten die macht hebben in hun 
invloedssfeer. 
 
Het Spaanse studentenstatuut van de universiteit stelt dat de universiteiten de nodige middelen en aanpassingen 
moeten voorzien zodat studenten met een beperking dezelfde rechten als anderen kunnen hebben en dat 
rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van deze mensen en gelijke kansen en volledige 
integratie in de universiteit te garanderen. De universiteiten moeten hun ruimten en gebouwen toegankelijk 
maken, met inbegrip van virtuele ruimten, en moeten studenten met een beperking de materiële, menselijke en 
technische middelen ter beschikking stellen om hun volledige integratie te waarborgen. 
  



 

Alle Spaanse universiteiten hebben een afdeling genaamd Dienstverlening aan Personen met een Handicap aan 
de Universiteit (SAPDU), die de nodige ondersteuning en advies biedt aan de ontwikkeling van het universitaire 
leven op voet van gelijkheid voor haar studenten met een beperking. Hiervoor moeten, individueel en rekening 
houdend met de bijzonderheden van elke student, technische rapporten worden uitgebracht die de behoeften 
aan toegang tot het curriculum weerspiegelen. Enkele van de meest voorkomende taken die door de SAPDU 
worden toegewezen zijn: 

- Voordat studenten de universiteit binnenkomen. Het voeren van individuele gesprekken voorafgaand 
aan de inschrijving aan de universiteit om specifieke richtlijnen en aanpassingen te ontwerpen met het 
oog op het slagen voor de toelatingsexamens van de universiteit. 

- Tijdens het hoger onderwijs: 
o Beoordelen van de specifieke onderwijsbehoeften van studenten om de technische en/of personele 

middelen (bijvoorbeeld: ondersteuning van studenten) te vergemakkelijken, om te zorgen voor echte 
en effectieve gelijke kansen ten opzichte van de andere componenten van de universitaire 
gemeenschap. 

o Faciliteer waar mogelijk toegankelijke universitaire omgevingen, met inbegrip van virtuele ruimten, 
diensten, procedures en informatievoorziening. 

o Docenten ondersteunen bij het uitvoeren van aanpassingen van studenten (bijv.: examens, 
omgevingsaanpassingen, etc.). Universitaire afdelingen moeten de nodige middelen en 
aanpassingen vaststellen zodat studenten met een beperking hun rechten op voet van gelijkheid 
met alle andere studenten kunnen uitoefenen, zonder dat dit een verlaging van het vereiste 
academische niveau inhoudt. 

o Begeleiding van aspecten van het dagelijkse en academische leven die hun sociale en 
professionele integratie vergemakkelijken. 

o Stimuleer deelname aan mobiliteitsprogramma's (bijv.: ERASMUS). 
 

Universiteitsstudenten kunnen via het Support Office aanpassingen vragen voor elk van hun vakken of face-to-
face testen. Zodra de aanvraag is ontvangen, nemen de medewerkers van het Support Office contact op met de 
studenten en docenten om de behoeften van de studenten te bespreken om een effectieve aanpassing te 
krijgen. Zodra de aanpassingen zijn opgelost, worden de aanpassingen voor zowel de klassen als de examens in 
overweging genomen. 
 
Wat de arbeidsmarkt betreft, is het percentage studenten met een beperking die een hoog opleidingsniveau 
hebben bereikt in Spanje niet erg hoog, en net als de rest van de studenten zonder beperking hebben zij te 
maken met een moeilijke werksituatie. Vanuit het oogpunt van de universiteit zijn er verschillende acties om de 
integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze acties worden uitgevoerd in samenwerking tussen 
verschillende universitaire diensten. Enkele van die acties zijn: 

- Het uitvoeren van professionele stages in verschillende bedrijven. Een percentage van deze stages 
wordt economisch beloond dankzij de samenwerking die de universiteiten hebben met grote 
organisaties. Zo biedt de ONCE SOCIAL GROUP (samengesteld uit ONCE, ONCE FOUNDATION en 
ILUNION) elk jaar verschillende stages genaamd "Talent opportunity" aan voor studenten met een 
beperking om hun stage in verschillende bedrijven te lopen6.  

- Het organiseren van activiteiten met betrekking tot het actief zoeken naar werk om studenten met een 
beperking te helpen bij de zoektocht naar hun eerste baan. 

- Het beheren van zakelijke contactnetwerken, met als tweeledig doel het bevorderen van stages in 
bedrijven voor studenten en arbeidscontracten voor pas afgestudeerden. 

- Bevorderen van ondernemerschap, trainen, informeren en adviseren van studenten voor het opzetten 
van bedrijven (240 mensen die vorig jaar werden geadviseerd), naast het verwerken van de presentatie 
van hun bedrijfsplannen aan verschillende prijzen en wedstrijden zoals de Innova-
ondernemerschapswedstrijd, waaraan de laatste editie 90 ondernemers met 63 bedrijfsideeën 
deelnamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx 



 

 
 
Van oudsher werden mensen met een verstandelijke beperking volledig uitgesloten van universiteiten, omdat ze 
niet kunnen voldoen aan de eisen voor toegang tot het hoger onderwijs (zoals reeds gezegd, voltooien ze 
meestal niet eens het secundair onderwijs). In 2004 werd echter een innovatief programma gestart door de 
Autonome Universiteit van Madrid, het PROMENTOR-programma, dat het eerste opleidingsprogramma voor 
arbeidsinclusie van mensen met een verstandelijke beperking was dat in een Spaanse universiteit werd 
uitgevoerd. Daarna begonnen enkele andere Spaanse openbare en privé-universiteiten vergelijkbare 
programma's aan te bieden, waaronder de Miguel Hernández-universiteit, die in 2016 de eerste editie van de 
zogenaamde "University Expert in Shop Assistance" lanceerde. Sinds 2017 hebben deze programma's een 
aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, want in dat jaar lanceerde de ONCE Foundation een openbare oproep 
voor subsidies voor de financiering van universitaire programma's voor beroepsopleiding voor personen met een 
verstandelijke beperking, mede opgericht door het Europees Sociaal Fonds in het kader van het Initiatief voor 
jeugdwerkgelegenheid. Op dit moment hebben in totaal 24 Spaanse universiteiten dergelijke 
opleidingsprogramma's geïnitieerd. 

De kenmerken van deze programma's veranderen van de ene universiteit naar de andere, maar er kunnen 
enkele gemeenschappelijke trends worden geschetst: 

 Ze geven de studenten geen officieel diploma, maar alleen een titel die is toegekend door de 
universiteit, die geen algemene wettelijke erkenning heeft. 

 Het programma is alleen gericht op personen die een officieel certificaat van verstandelijke beperking 
hebben, die hun eigen onderwerpen volgen. Daarom delen ze geen reguliere lessen met andere 
studenten zonder beperking, hoewel er in alle programma's verschillende inclusieve activiteiten worden 
georganiseerd waarbij studenten met een verstandelijke beperking verschillende ervaringen en 
educatieve inhoud delen met studenten van officiële graden. Op deze manier wordt een effectieve 
inclusie in het universitaire leven bevorderd. 

 De duur van de programma's is één of twee academiejaren. 
 De vakken worden onderwezen door academisch personeel van de universiteit en door professionals 

die gespecialiseerd zijn in aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking, in veel gevallen 
afkomstig van verenigingen uit de sector. 

 In alle programma's wordt een prominente plaats ingeruimd voor het trainen van soft skills, 
met name adaptieve vaardigheden en sociale vaardigheden. De meeste programma's 
omvatten ook onderwijs in het Engels en training in informatietechnologie, en ze bieden ook 
training in algemene arbeidsvaardigheden. Een belangrijk verschil is echter dat sommige 
programma's gericht zijn op een specifieke professionele specialisatie, terwijl andere eerder 
een generalistische aanpak hebben. De programma's die Miguel Hernández University 
aanbiedt, kunnen worden opgenomen in de eerste categorie; in feite bieden we twee 
beroepsspecialisaties aan in wisselende jaren, Winkelassistentie en administratieve bijstand, 
die elk één academisch jaar duren, zodat de studenten die dat wensen beide kunnen doen 
en twee jaar in de universiteit kunnen blijven. 

  



 

 
De ervaring met deze programma's laat enkele duidelijke voordelen zien van het aanbieden van postsecundair 
onderwijs aan personen met een verstandelijke beperking aan de universiteit (Cabezas-Flórez, 2015): 

 Met de aanwezigheid van mensen met een verstandelijke beperking wordt de universiteit een meer 
inclusieve omgeving, en het helpt alle studenten om diversiteit te accepteren. Dit wordt vergemakkelijkt 
door het feit dat in veel van de programma's studenten van officiële universitaire graden (bijvoorbeeld 
Psychologie, Onderwijs, Recht, enz.) samenwerken in de ontwikkeling ervan, het doen van 
mentorschapstaken of het geven van enkele lessen. Bovendien delen studenten met een verstandelijke 
beperking alle universitaire faciliteiten en nemen ze, zoals reeds vermeld, deel aan verschillende 
activiteiten met andere studenten. 

 Het contact met andere studenten en de ervaring om geaccepteerd te worden in een hoog 
aangeschreven instelling als de universiteit draagt op doorslaggevende wijze bij aan de verbetering van 
het zelfbeeld en de sociale vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Inderdaad, de 
universiteit is een omgeving die zeer gewaardeerd wordt in onze maatschappij, en om daarin getraind te 
worden helpt het mensen met een verstandelijke beperking om de perceptie van het anders zijn dan de 
rest van de mensen te verminderen, omdat ze zichzelf als "universiteitsstudenten" zien in plaats van als 
"studenten met een beperking". De impact van de interactie met andere studenten is ook erg belangrijk 
en helpt studenten met een verstandelijke beperking hun sociale en communicatieve vaardigheden te 
verbeteren. En de verplichting om het normale regime van een universitair diploma te volgen - klassen 
van verschillende vakken en door verschillende professoren, schema's, examens, enz.- verbetert hun 
aanpassingsvermogen. 

 Dit soort programma's stellen infrastructuren en diensten ter beschikking van personen met een 
verstandelijke beperking die de universiteit ter beschikking stelt en waartoe zij anders geen toegang 
zouden hebben: sportfaciliteiten, bibliotheek, culturele activiteiten, enz. 

 Deze programma's verbeteren de inzetbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking, ook 
omdat het hebben van een universitair diploma bedrijven doet vertrouwen in de opleiding die ze krijgen. 
Voor dit doel is in alle programma's een periode van praktijkervaring in bedrijven (stage) opgenomen, 
wat vooral nuttig is. In feite krijgen sommige studenten een baan in het bedrijf waar ze stage hebben 
gelopen. 
 

De Spaanse wet voorziet in verschillende maatregelen ter bevordering van de integratie van personen met een 
beperking op de arbeidsmarkt. De belangrijkste is de verplichting van alle bedrijven met ten minste 50 
werknemers om 2% van de banen te reserveren voor personen met een beperking, zoals bepaald in artikel 42 
van de algemene wet op de rechten van personen met een beperking en hun sociale inclusie. Bovendien worden 
verschillende financiële steun en fiscale stimulansen geboden aan bedrijven die personen met een beperking in 
dienst nemen. Deze positieve acties, die in Spanje meer dan 50 jaar geleden zijn begonnen, hebben echter niet 
veel succes gehad, omdat de arbeidsparticipatie van personen met een beperking nog steeds veel lager is dan 
die van personen zonder beperking. Volgens het meest recente verslag van het Observatorium voor 
Gehandicapten en Arbeidsmarkt (ODISMET) van de ONCE-stichting, met gegevens die betrekking hebben op 
2018, bedraagt de arbeidsparticipatie van personen met een beperking in Spanje slechts 25,5%, 40 punten 
onder het gemiddelde van de bevolking in het algemeen, dat 65,9% bedraagt. De arbeidsparticipatie van 
personen met een verstandelijke beperking (ID) is bijzonder laag, namelijk 20,2% (ODISMET, 2020). 
Er zijn verschillende juridische hervormingen voorgesteld om deze situatie te verbeteren (Fernández Orrico, 
2017). De herziening van het quotum van 2% zou wellicht bijzonder belangrijk zijn. In feite is het zo dat in andere 
Europese landen is het minimumpercentage werknemers met een beperking veel hoger (bijvoorbeeld 6% in 
Duitsland) en wordt de verplichting om personen met een beperking in dienst te nemen uitgebreid tot een groter 
aantal bedrijven (in Italië tot bedrijven met 15 werknemers, in Duitsland met 16 of in Frankrijk met 20 
werknemers). Bovendien is de toepassing van het quotum in Spanje zeer gebrekkig; zo wordt bijvoorbeeld het 
aantal werknemers met een beperking dat nodig is om aan het quotum te voldoen afgerond op het volgende hele 
cijfer, en wordt het aantal arbeidsuren niet in aanmerking genomen (dat betekent in de praktijk dat het voor een 
bedrijf met 99 werknemers voldoende zou zijn om aan het quotum te voldoen om één werknemer met een 
beperking één uur per week te laten werken). Tot slot is het belangrijk erop te wijzen dat er geen specifiek 
percentage is vastgesteld voor personen met een verstandelijke beperking (behalve voor openbare 
tewerkstelling, waar volgens artikel 59 van de basiswet op de openbare werknemers 7% van de vacatures moet 
worden gereserveerd voor personen met een beperking, 2% voor personen met een verstandelijke beperking en 
5% voor personen met een andere beperking). 
  



 

 
Natuurlijk zijn wettelijke hervormingen niet voldoende om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking 
te verbeteren. Het is ook zeer belangrijk om bedrijven bewust te maken van de arbeidsinclusie van mensen met 
een beperking. En, vooral met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking, is het noodzakelijk om 
een bemiddelende rol te spelen die bedrijven helpen bij het vinden van de meest geschikte banen voor hen, en 
hen ook de steun te geven die ze nodig hebben op de werkplek. Deze taken kunnen worden uitgevoerd met de 
grootste efficiëntie door verenigingen, met de nodige publieke middelen om ze uit te voeren. 
 

6. Educatieve instrumenten 

Nieuwe technologieën kunnen een sleutelrol spelen om ervoor te zorgen dat alle studenten in het 
onderwijssysteem worden opgenomen; dergelijke tools versterken direct hun motivatie en gevoel van 
eigenwaarde, aangezien zij beter in staat zijn om nieuwe uitdagingen zelftstandig aan te gaan. De TIC's die op 
scholen worden aangeboden om het dagelijkse leven van leerlingen met een beperking te vergemakkelijken, zijn 
bijvoorbeeld zeer gevarieerd: De digitale borden, de multimediacomputer, de videoprojector, de laptop, enz. 
 
Op universitair niveau beheren de Universia Foundation en de ONCE Foundation de ondersteuning van 
producten door middel van een leensysteem om de ontwikkeling van de opleiding en de tewerkstelling van 
mensen met een beperking te vergemakkelijken. Via de Support Products Bank (BPA) lenen deze stichtingen 
gratis aan universiteitsstudenten met een beperking de apparaten, apparatuur, instrumenten of software die zich 
het best aanpassen aan hun individuele behoeften om hun persoonlijke autonomie te verbeteren en deelname 
aan universitaire activiteiten te vergemakkelijken. De begunstigden van dit programma zijn studenten die zijn 
ingeschreven op Spaanse universiteiten, pas afgestudeerden/gediplomeerden of afgestudeerden die een 
professionele stage lopen of hun eerste baan hebben bereikt, evenals het Onderwijs- en Onderzoekspersoneel7. 
 
Ten slotte werd in 2018 een gids gepubliceerd over de ondersteuning van het universitair onderwijs voor SEN. 
De richtlijnen zijn opgesteld door SAPDU. In dit boek zijn de meest voorkomende aanpassingen voor elk type 
beperking en ook specifieke technische en materiële middelen om een effectief inclusief onderwijs aan de 
universiteit te bereiken, te vinden8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 https://www.fundacionuniversia.net/banco-de-productos-de-apoyo/ 
8 University Guide of Students Adaptations. Network of Support Services for Persons with Disabilities at the University. Retrieved from: 
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/Asuntos%20Estudiantiles/Guia%20de%20adaptaciones_DIGITAL. pdf 
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1. Onderwijssystemen van de lidstaten van de U4Inclusie: Italië 

Het onderwijssysteem in Italië is georganiseerd volgens het principe van de subsidiariteit en de autonomie van 
de scholen. De scholen zijn autonoom (D.P.R. n. 275/99), wat betreft onderwijsactiviteiten, organisatie, 
onderzoek en ontwikkeling. Het Italiaanse onderwijssysteem biedt momenteel de volgende niveaus van 
onderwijs en opleiding aan: 

 kleuterschool 
 basisschool 
 middelbare school niveau I (lager middelbaar onderwijs) 
 middelbare school niveau II (hoger middelbaar onderwijs) 
 postsecundair onderwijs 
 hoger onderwijs 

Kleuteronderwijs voor kinderen jonger dan 3 jaar wordt aangeboden door kleuterscholen en maakt geen deel 
uit van het onderwijssysteem. Kleuteronderwijs voor kinderen van 3 tot 6 jaar maakt deel uit van het 
onderwijssysteem, maar is niet verplicht. 

Het basisonderwijs begint bij 6 jaar en duurt 5 jaar. 

Lager secundair onderwijs dat begint op de leeftijd van 11 jaar en drie jaar duurt. Aan het einde van de eerste 
cyclus gaan de leerlingen die het eindexamen van het staatsexamen halen, rechtstreeks door naar de tweede 
cyclus van het onderwijs. 

De tweede cyclus van het onderwijs begint op de leeftijd van 14 jaar en biedt twee verschillende trajecten aan: 

 - het hoger secundair onderwijs 
 - het regionale beroepsopleidingsstelsel 

 
De eerste twee jaar van de tweede onderwijscyclus zijn verplicht. Na een cursus van vier jaar moeten 
leerlingen die zich willen inschrijven in een Hoger Technisch Instituut, op tertiair niveau, een extra cursus 
van een jaar volgen in het Hoger Technisch Onderwijs en Opleidingssysteem (postsecundair niet-tertiair 
onderwijs). 

 
 
 
 
Vincenzo Bochicchio is de nationale contactpersoon van het Erasmus+ project U4Inclusion; S. Sapia, M. 
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Het hoger onderwijs bestaat uit volgende opleidingen 

 Universiteiten (inclusief Polytechnics) 
 Instellingen voor kunst-, muziek- en danseducatie op hoog niveau (AFAM) 
 Hogere scholen voor taalbemiddelaars (SSML's) 
 Hogere technische instituten (ITS'en) 

 

Het onderwijs is in Italië verplicht voor 10 jaar, van 6 tot 16 jaar, en omvat de 8 jaar van de eerste cyclus van het 
onderwijs (5 jaar basisonderwijs en 3 jaar middelbaar onderwijs niveau I) en de eerste 2 jaar van de tweede 
cyclus. De staat heeft exclusieve wetgevende bevoegdheden met betrekking tot de algemene organisatie van 
het systeem. Het omvat: 

 minimumeisen voor het onderwijs 
 schoolpersoneel 
 kwaliteitsborging 
 financiële middelen van de overheid 

Het Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek is verantwoordelijk voor de algemene administratie van 
het onderwijs op nationaal niveau. 

De regionale schoolbureaus staan garant voor de: 

 toepassing van algemene bepalingen 
 naleving van de minimale prestatie-eisen en van de normen 
 de regio's hebben in sommige sectoren van het onderwijsstelsel een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met de staat 
 de schoolkalender bepalen 
 de verdeling van de scholen op hun grondgebied vast te stellen 
 zijn verantwoordelijk voor het recht om op een hoger niveau te studeren 

De regio's hebben wetgevende bevoegdheid in de organisatie van het regionale beroepsonderwijs- en -
opleidingssysteem. De lokale overheden organiseren het opleidingsaanbod (bv. onderhoud van lokalen, 
samenvoeging of oprichting van scholen, vervoer van leerlingen) van het kleuter- tot het hoger secundair 
onderwijs op lokaal niveau. 

Scholen hebben een hoge mate van autonomie: 

 leerplannen opstellen 
 het onderwijsaanbod uitbreiden 
 het onderwijs te organiseren (schooltijd en groepen leerlingen) 
 om de drie jaar een eigen onderwijsaanbodplan op te stellen. 

 

Het Italiaanse onderwijssysteem is "hoofdzakelijk" een openbaar staatssysteem. Particuliere vak- en 
overheidsinstellingen kunnen onderwijsinstellingen oprichten. 

De staat financiert rechtstreeks staatsscholen. Paritaire scholen ontvangen overheidsbijdragen, volgens criteria 
die jaarlijks door het ministerie van Onderwijs worden vastgesteld. De ouderschool is tijdens de leerplicht slechts 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Leerlingen die naar een "privé-school" of een "ouderschool" gaan, 
moeten specifieke examens afleggen om aan te tonen dat ze de verwachte competenties hebben verworven. 
  



 

2. Inclusief onderwijs in Italië 

Italië was een van de eerste landen die koos voor integratie van leerlingen met een beperking in scholen en 
reguliere klassen. Het wetgevingsproces dat de Italiaanse school ertoe bracht om het ‘gedifferentieerd’ 
onderwijs te verlaten en te evolueren naar een onderwijsproces van integratie, in een inclusief perspectief, 
werd gekenmerkt door belangrijke wetgevende stappen.  

Reeds in 1971 werd een wet vastgelegd dat ook leerlingen met een beperking moeten voldoen aan de 
leerplicht in de gemeenschappelijke scholen, met uitzondering van de ernstigere beperkingen (o.m. de blinden, 
de doven en de serieuze motoren zoals de tetraplegica, dat wil zeggen met onmogelijkheid om de vier 
gewrichten te verplaatsen).  

Het concept van sociale integratie begint vorm te krijgen en houdt ook verband met de economische en 
gezondheidsbevordering (gratis gebruik en aanpassing van de voertuigen van het openbaar vervoer) en het 
wegnemen van architectonische barrières. Met de wet n. 517 werd al in 1977 de term ‘integratie’ 
geïntroduceerd, die verwijst naar alle gehandicapte leerlingen, en werden geïndividualiseerde 
onderwijsinterventies gestart die gericht waren op de volledige ontwikkeling van de persoonlijkheid van de 
leerlingen. 

Vervolgens werd de wet 104/1992 betreffende de integratie, bijstand en het overwinnen van de vervreemding 
van een “gehandicapte" persoon ingevoerd, die gelijke kansen en vrijheid beschermt en regels oplegt voor het 
voorkomen en wegnemen van elke belemmering voor de ontwikkeling van de persoon met een beperking. Het 
recht op onderwijs en schoolintegratie van de leerlingen met een beperking is gebaseerd op twee belangrijke 
organisatorische instrumenten: 

 het opstellen van een specifiek document waarbij verschillende instellingen betrokken zijn, met 
als doel het verkrijgen van gepersonaliseerde interventies 

 de selectie van gespecialiseerde leraren met bijzondere culturele en beroepstitels 
 
Wet 104/1992 voorziet in een bijzondere educatieve behandeling met betrekking tot gehandicapte 
studenten, wat een gepersonaliseerde opleiding impliceert, ook door de realisatie en de verificatie van 
belangrijke documenten zoals het: 
 

 Medische Sanitaire Certificering 
 Functionele diagnose 
 Functioneel dynamisch profiel (PDF in cursief) 
 Persoonlijk onderwijsplan (PEI in het Italiaans) 

Aan het begin van een nieuw schooljaar nodigt de hoofddocent de lerarenraad uit om de meest geschikte 
klassen te selecteren voor de integratie van een student met een beperking. De klassen waarin een leerling met 
een beperking aanwezig is, mogen maximaal 25 leerlingen tellen. Daarna bereiden de klassenraad, de 
ondersteunende leerkracht, de ASL ( lokale gezondheidsautoriteiten) en de ouders (allemaal de groep met de 
naam "operatief GLH, werkgroep voor gehandicapten") het Functioneel Dynamisch Profiel voor, pas na de 
Functionele Diagnose en vóór de formulering van het Gepersonaliseerd Onderwijs Plan. 

PEI beschrijft alle mogelijke niveaus van respons van de student en omvat zowel de functionele beschrijving door 
de student met betrekking tot alle moeilijkheden die hij tegenkomt in zijn verschillende activiteiten als de analyse 
van de potentiële ontwikkeling van de student op de korte en middellange termijn met betrekking tot: 

 cognitieve stijl 
 transversale vaardigheden 
 relatie, taalkundige en niet-verbale communicatie 
 sensorische, motorische en neurologische mogelijkheden 
 eigenwaarde 
 leerniveau 

  



 

 
 

Het Persoonlijk Onderwijs Plan wijst op de interventies in het voordeel van de student, met betrekking tot: 

 de projecten voor onderwijs en rehabilitatie 
 de integratie- en socialisatieprogramma's 
 de school en de buitenschoolse activiteiten, met doorlopende strategieën en sluitende 

verificatieformulieren 
 
Wet 107 die in juli 2015 werd aangenomen, beter bekend als "Buona Scuola", gaf een blanco volmacht 
aan de regering met betrekking tot de scholastische inclusie van studenten met een beperking en speciale 
onderwijsbehoeften. Door middel van dit pedagogisch-onderwijskundig systeem in Italiaanse scholen 
kunnen we werken aan de opbouw van een samenleving die gebaseerd is op de acceptatie en het 
samenleven in diversiteit, ervaren als een toegevoegde waarde en als een nuttige groei-ervaring voor 
iedereen. 

Onlangs heeft het uitvoeringsdecreet 66/2017 van de wet 107/2015, "Regels voor de bevordering van de 
scholastische inclusie van studenten met een beperking" de wet 104/1992 gewijzigd met betrekking tot de 
certificeringsmethoden en -criteria. Vanaf 1 januari 2019 vervangt één enkel document -het Operationeel 
Profiel- de Functionele Diagnose en het Functioneel Dynamisch Profiel. Het is een nieuw en innovatief 
instrument voor de definitie van het functioneren van de student met een gecertificeerde beperking, waarbij 
de aandacht verschuift van pathologie naar het functioneren van de persoon. Het Operationeel Profiel is 
gebaseerd op het concept van beperking als biologische, psychologische en sociale waarden, 
goedgekeurd door de WHO in 2001, met de International Classification of the Functioning, Disability and 
Health (ICF), die het gebruik ervan aanbeveelt aan de lidstaten. Het nieuwe bio-psyco-sociaal model dat 
door ICF is ingevoerd, bevordert een globale en holistische benadering van de persoon en overwint alzo 
het uitsluitend sanitaire model. 
  



 

Het is belangrijk te benadrukken dat in Italië de evaluatie van de kwaliteit van de schoolinclusie een 
integraal onderdeel is van het evaluatieproces van de onderwijsinstellingen, zoals voorzien in artikel 6 van 
het decreet van de president, 28 maart 2013, n. 80. Het Nationaal Instituut voor de Evaluatie van het 
Onderwijs- en Trainingssysteem (INVALSI) definieert bij de voorbereiding van de evaluatieprotocollen en 
referentiekaders van de zelfevaluatierapporten, na het horen van het Permanent Observatorium voor 
Inclusie Studiebeurs waarnaar wordt verwezen in artikel 15 van dit decreet, de indicatoren voor de 
beoordeling van de kwaliteit van de schoolinclusie aan de hand van de volgende criteria: 

A. school inclusie; 
B. realisatie van paden voor personalisering, individualisering en differentiatie van de processen 

van onderwijs, opleiding en training, gedefinieerd en geactiveerd door de school, volgens de 
specifieke kenmerken van meisjes en kinderen, leerlingen en studenten, studenten en 
studenten; 

C. mate van betrokkenheid van de verschillende vakken bij de uitwerking van het Plan voor de 
inclusie en de uitvoering van de inclusieprocessen; 

D. uitvoering van initiatieven ter verbetering van de beroepsvaardigheden van het 
schoolpersoneel, met inbegrip van specifieke opleidingsactiviteiten; 

E. gebruik van gemeenschappelijke instrumenten en criteria voor de evaluatie van de 
leerresultaten van leerlingen en studenten; 

F. mate van toegankelijkheid en bruikbaarheid van middelen, apparatuur, faciliteiten en ruimten, 
en in het bijzonder van goedgekeurde leerboeken en beheerprogramma's die door de school 
worden gebruikt. 

Het onderwijs op alle niveaus moet openstaan voor iedereen en het beginsel van inclusie geldt ook voor 
leerlingen met een beperking, leerlingen uit achtergestelde milieus om sociale en economische redenen, 
immigrantenleerlingen. Maatregelen met betrekking tot immigrantenleerlingen zijn gericht op: 
personalisering, didactische flexibiliteit, taalkundige ondersteuning (in het geval van immigranten met een 
laag Italiaans niveau). De staat garandeert ook het recht op onderwijs aan studenten die niet naar school 
kunnen gaan omdat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen, in hechtenis zijn genomen of omdat ze thuis 
langdurig ziek zijn. In een school die als onderwijsgemeenschap optreedt, wordt de leerkracht opgeroepen 
om gepersonaliseerde onderwijsmethoden te structureren en te gebruiken. Deze strategie heeft aandacht 
voor: de behoeften van de leerlingen, hun cognitieve en waarneembare kenmerken of problemen, de 
daarmee samenhangende modaliteiten en de relatieproblemen. Een onderwijsmethode als individuele 
benadering is noodzakelijk, zelfs als deze veeleisend is, zoals in het geval van studenten met een 
beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Inclusie van de Italiaanse onderwijsinstelling: toegankelijkheid, 
kwaliteit van het aanbod en kenmerken van de leerlingen met 
ondersteuning 

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 heeft het ISTAT-onderzoek het waarnemingsgebied uitgebreid 
tot de kleuter- en middelbare school, waardoor een breed informatiekader wordt geboden in termen van 
inclusiemiddelen, voor alle scholen op het Italiaanse grondgebied. Er zijn in totaal 56.690 scholen, die 
worden bezocht door 272.167 leerlingen met ondersteuning (3,1% van het totaal aantal abonnees). Er zijn 
ongeveer 156.000 leerkrachten voor ondersteuning, met een verhouding van 1,5 leerlingen per leerkracht. 
Meer dan 165 duizend (3,7% van de ingeschreven leerlingen) zijn leerlingen met ondersteuning die naar 
lagere en middelbare scholen van de eerste graad gaan. Wel is er een opvallende genderverschil: 213 
mannen per 100 vrouwen. De geobserveerde leerlingen krijgen gemiddeld 14 uur per week ondersteuning. 
Studenten met ernstige problemen op het gebied van autonomie hebben gemiddeld 12,9 uur per week 
ondersteuning; voor 9% van de studenten met ondersteuning zijn de leermiddelen die op school worden 
gebruikt weinig of niet toereikend voor hun behoeften (ISTAT, 2019). 

 
De kenmerken en de kwaliteit van het schoolaanbod zijn van groot belang bij het definiëren van het 
inclusieproces: de toegankelijkheid van de ruimte, de aanwezigheid en bruikbaarheid van geschikte 
technologieën en de ondersteuning van goed opgeleide competente personen spelen een fundamentele 
rol bij het stimuleren van de deelname van leerlingen aan een inclusieve didactiek. Maar om een kader te 
schetsen van het inclusieniveau is het van fundamenteel belang om de middelen die de school ter 
beschikking stelt te relateren aan de behoeften van de leerlingen. In het schooljaar 2017-2018 was slechts 
32% van de scholen fysiek en structureel toegankelijk. 

Technologie kan een faciliterende rol spelen in het proces van schoolinclusie, vooral wanneer het 
gebruiksvriendelijk is en zich bevindt op de plaats waar de klasgroep de lessen krijgt. Een speciale 
omgeving, buiten het klaslokaal, kan de interactie tussen de leerlingen belemmeren en het dagelijkse 
gebruik van het instrument verminderen. Idealiter krijgt elk schoolcomplex de aanwezigheid van 
computerstations met speciale hardware-randapparatuur en specifieke software voor leerlingen met 
ondersteuning en dit op diverse locaties (in het klaslokaal, in laboratoria, in klaslokalen voor 
ondersteuning). Spijtig dat de computerwerkplekken in het klaslokaal niet erg wijdverspreid zijn (43% 
van de scholen). Wel is de plaatsing frequenter in specifieke klaslokalen voor ondersteuning (45%) of 
in laboratoria voor ondersteuning (57%). Om de kwaliteit van het leren te verbeteren is het belangrijk 
dat de leraar voor de ondersteuning in staat is om de juiste apparatuur te gebruiken en voor dit doel 
is het essentieel om te trainen in educatieve technologieën. Voor het schooljaar 2017/2018 had in 
13% van de Italiaanse scholen geen enkele ondersteunende leerkracht een specifieke cursus 
gevolgd, in 61% van de scholen slechts enkele leerkrachten, terwijl in de overige gevallen (26%) alle 
leerkrachten ten minste één cursus volgden. Bijkomend probleem is de slechte technologiekennis van 
Italiaanse leerkrachten; slechts in de helft van de Italiaanse scholen zijn alle leerkrachten in staat om 
technologie te gebruiken ter ondersteuning van inclusief onderwijs. 

De mate van autonomie van de individuele leerling is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de 
uitvoering van een adequaat opleidingstraject gericht op inclusie: autonomie bij het zich verplaatsen 
in het schoolgebouw, zelfstandig eten, alleen naar het toilet gaan. Zes procent van de leerlingen heeft 
ernstige problemen met betrekking tot autonomie en kunnen geen van de drie activiteiten alleen 
uitvoeren. Studenten met autonomieproblemen krijgen gemiddeld 8,8 uren per week hulp; voor de 
niet-autonome studenten gaan deze uren gemiddeld omhoog naar 12,9 uren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Vergelijking tussen EU-landen volgens het European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education  

Er zijn duidelijke verschillen tussen de EU-landen met betrekking tot het gebruik van speciale 
scholen (zie figuur 1), die een weerspiegeling zijn van de bredere onderwijssystemen. Europese 
landen met selectieve schoolsystemen (waaronder Nederland, Duitsland en België hebben een 
relatief hoog aantal speciale scholen per hoofd van de bevolking. Daarentegen hebben Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk -met alomvattende schoolsystemen- minder speciale voorzieningen. Landen 
als Italië en Griekenland, waar geen enkele historische traditie van speciaal onderwijs bestaat, 
worden bijna alle kinderen op gewone scholen onderwezen.  

 

Er zijn aanwijzingen dat de verschillen in de onderwijsresultaten voor kinderen met of zonder SEN 
(Special Educational Needs) klein zijn, maar de voordelen zijn groot in termen van sociale integratie. 
De meest prominente begunstigden van het integratiebeleid zijn doorgaans kinderen met 
lichamelijke of zintuiglijke beperkingen. Uit een studie van de OESO is gebleken dat ook andere 
leerlingen baat kunnen hebben bij de integratie van kinderen met SEN op hun school: hun integratie 
vereist dat leerkrachten meer energie besteden aan het leerplan om ervoor te zorgen dat het 
geschikt is voor de leerbehoeften van alle leerlingen, waardoor de algemene onderwijsvaardigheden 
van de leerkrachten toenemen. Het contact met kinderen met een beperking in een inclusieve 
omgeving zou ook de bekendheid vergroten en de vooroordelen op de lange termijn verminderen. 

Er werd een statistisch onderzoek uitgevoerd naar het percentage leerlingen met een officiële status 
van SEN in het inclusief onderwijs. De gegevens zijn gericht op leerlingen met een officiële SEN-
beslissing overeenkomstig de operationele definitie van EASIE. Er zijn gegevens beschikbaar uit 28 
landen. Het percentage leerlingen met een officiële SEN-beslissing ligt tussen 4,98% en 99,21%; 
het totale gemiddelde voor de 28 landen is 60,56%. 

  

Figuur 2 - Percentage speciale scholen en speciale klassen in de Europese landen 



 

5. Integratiebeleid in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt: 
wetgevingskader en beste praktijken 

Wet 17 van 28 januari 1999 tot ‘Integratie en wijziging van de kaderwet 5 februari 1992, n. 104, voor 
bijstand, sociale integratie en de rechten van personen met een handicap’ voert specifieke richtlijnen 
in met betrekking tot de activiteiten die de Italiaanse universiteiten moeten uitvoeren om de integratie 
van studenten met een beperking tijdens hun universitaire opleiding te bevorderen. Elke universiteit 
is verplicht om specifieke diensten te verlenen, waaronder het gebruik van technische en 
onderwijssubsidies, het opzetten van gespecialiseerde begeleidingsdiensten, evenals een 
geïndividualiseerde behandeling bij examens. Daarnaast voorziet de wet in de bepaling van een 
specifiek quotum van het gewone financieringsfonds van de universiteiten voor dit doel én de 
verplichting voor elke universiteit om een afgevaardigde van de rector voor studenten met een 
beperking aan te stellen. Bijgevolg heeft elke universiteit een Dienst voor Gehandicapten die 
gecoördineerd wordt door de Rectorale Afgevaardigde voor Gehandicapten. Deze rectorale 
afgevaardigde is het eerste aanspreekpunt voor studenten en speelt een strategische rol in het 
onthaal en het beheer van de diensten. 

De basistaken die zijn toegewezen aan de rectorale afgevaardigde zijn: 
 de delicate functie van interface tussen het universitaire systeem en de studenten en indien 

nodig, ook met de gezinnen en de lokale en gezondheidsdiensten; 
 de contacten met de universitaire diensten en in het bijzonder met de begeleidings- en 

oriënteringsdiensten; 
 gepersonaliseerde begeleiding om de kans op slagen te bevorderen; 
 organisatie en administratief beheer voor het verlenen van diensten en het toezicht op de 

doeltreffendheid ervan; 
 ondersteuning van de afgevaardigde en van de individuele referenten van de universitaire 

structuren. 

SDDA moet niet alleen beschikken over toegankelijke lokalen die geschikt zijn voor het voeren van 
individuele gesprekken en moet ook gebruik kunnen maken van technische IT-hulpmiddelen.  

De afgevaardigden van de rectoren komen bij verschillende gelegenheden bijeen met het doel de 
uitwisseling van ervaringen en goede praktijken die in de universiteiten bestaan, te leren kennen. Het 
delen van de noodzakelijkheid van oprichting van een coördinerend orgaan voor alle Italiaanse 
universiteiten voor de integratie van studenten met een beperking deed in 2001 de National University 
Conference of Disability Delegates (CNUDD) ontstaan. Deze publiceerde in 2014 de richtlijnen van 
het CNUDD (2014). Ze zijn bedoeld als basisindicaties om, met respect voor de autonomie van elke 
universiteit, geschikte en homogene diensten te genereren. Ze vormen een referentiemodel in 
overeenstemming met de geldende wetten. Zo worden inclusieve academische gemeenschappen 
ontwikkeld. 

Naast de wetgevende aspecten is het noodzakelijk om te reflecteren over het traject dat studenten 
met een beperking in de loop van de tijd ontwikkelen. De opleiding speelt een cruciale rol en moet 
garanderen dat de doorstroom naar werkervaring gegarandeerd wordt. In die zin wordt de opleiding 
een 360-graden opleiding, die verder gaat dan de formele onderwijscontext. In Italië bestaan er geen 
precieze tellingen van het aantal werknemers met een beperking, maar ze zijn zeker lager dan het 
aantal dat zou kunnen worden gehaald, vandaar de noodzaak om op dit punt beleidsmatig in te 
grijpen. De synergetische samenwerking tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de 
sociale coöperaties is onontbeerlijk om de optimale werkgelegenheidspositie van mensen met een 
beperking, en met name van mensen met een verstandelijke beperking, vast te stellen. 
  



 

Een van de grootste verwezenlijkingen met betrekking tot het recht op werk van personen met een 
beperking in Italië is de wet nr. 68 van 12 maart 1999 genaamd "Regels voor het recht op werk van 
personen met een beperking die de inclusie van personen met een beperking op de werkplek 
beschermt ". De tekst van artikel 1 luidt: "Het doel van deze wet is het bevorderen van de integratie 
van gehandicapten in het arbeidsproces door middel van gerichte ondersteuning en 
arbeidsbemiddeling". De methode die wordt gebruikt om de gehandicapte te integreren op de 
arbeidsmarkt is die van de ‘gerichte plaatsing’. Het is een methode van arbeidsbemiddeling die, 
vertrekkend van de aangepaste analyse van de restcapaciteiten en met behulp van een reeks 
technische hulpmiddelen, tot doel heeft een persoonlijk traject vast te stellen voor het opstarten van 
een beroepsopleiding. Om de werking van de wet te vergemakkelijken is het nodig om een netwerk 
van banden te creëren tussen openbare en particuliere instanties, verenigingen, bestuurders en 
werkgevers. Volgens de wet zijn bedrijven en organisaties verplicht om personen met een beperking 
in dienst te nemen, gelijk aan 7% van het totale aantal werknemers, als zij meer dan 50 werknemers 
in dienst hebben; twee werknemers, als zij 36 tot 50 werknemers in dienst hebben; een werknemer, 
als zij 15 tot 35 werknemers in dienst hebben. Door middel van overeenkomsten vragen werkgevers, 
om te voldoen aan de wettelijke verplichting, de tewerkstelling van personen met een beperking aan 
bij de bevoegde kantoren. 

Een van de belangrijkste diensten die in het leven zijn geroepen om de toegang van personen met 
een beperking tot de werkplek te vergemakkelijken, is het "Fonds voor het recht op werk in de schoot 
van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociaal Beleid. Dit fonds is bestemd voor de 
financiering van de overeenkomsten tussen werkgevers en de bureaus die zich bezighouden met de 
plaatsing van gehandicapten, met inbegrip van de uitgaven voor sociale zekerheidsbijdragen voor 
bedrijven en gedeeltelijke terugbetalingen van gemaakte kosten. 

Volgens het "Eerste Alternatieve Verslag van het Italiaans Forum voor Gehandicapten aan het VN-
Comité voor de rechten van personen met een handicap in 2016" bedraagt de totale werkloosheid en 
inactiviteitsgraad van personen met een beperking echter meer dan 80% in vergelijking met 12% van 
de bevolking in het algemeen. 

 

Onlangs heeft het Parlement een wet goedgekeurd die de arbeidswetgeving hervormt (wetsdecreet 
151/2015) en die enkele aanpassingen aan de wetgeving ten gunste van mensen met een beperking 
invoert, maar deze lijken nog niet te volstaan om een beleid te garanderen dat de inclusie op de 
arbeidsmarkt garandeert. Mensen met een beperking worden gediscrimineerd ten opzichte van 
andere categorieën in hun arbeidsmogelijkheden. Bovendien leven vooral vrouwen met een 
beperking in een situatie van multi-discriminatie die hen extra benadeelt in het verkrijgen van een 
baan. Om tot een hoger niveau van arbeidsinclusie te komen, moet elk van de betrokken actoren een 
actieve en participatieve rol spelen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten aanzien van 
deze kwestie. Mensen met een beperking moeten communiceren en samenwerken met verenigingen, 
instellingen, scholen, gezinnen, diensten, het bedrijfsleven en gemeenschappen. 
  



 

6. Educatieve instrumenten 

Om het inclusie- en leerproces te vergemakkelijken, voorzien scholen in leermiddelen voor leerlingen 
die ondersteuning nodig hebben. De hulpmiddelen die het vaakst door leerlingen worden gebruikt zijn 
computer- en multimedia-apparaten en didactische software voor het leren (gebruikt door 
respectievelijk 43% en 20% van de leerlingen). Een groot deel van de ondersteunde leerlingen, 38%, 
gebruikt geen enkele vorm van leshulp. De apparatuur die door de school ter beschikking wordt 
gesteld, is in 9% van de gevallen niet of nauwelijks aangepast aan de behoeften van de leerlingen. 
Voor degenen die een PC/tablet gebruiken (60% van de leerlingen met ondersteuning) is het 
hulpmiddel niet altijd beschikbaar vanuit de school, in 12% van de gevallen is het de familie die het 
apparaat ter beschikking stelt, een percentage dat stijgt tot 21% als we kijken naar de leerlingen die 
de PC dagelijks gebruiken. 
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V. INTELLECTUELE BEPERKING EN INCLUSIEF BELEID IN HET 
ONDERWIJS. STATE OF THE ART IN BELGIË 

 Raf Hensbergen & Aleidis Devillé


Thomas More - België 

1. Onderwijssystemen van de U4INCLUSIE-lidstaten: België 

Het onderwijs in België is georganiseerd volgens ideologische achtergrond. De meeste scholen zijn katholieke 
scholen, maar de staat organiseert ook onderwijs. De staatsscholen worden beter gesubsidieerd, maar het 
katholieke onderwijs wordt nog steeds beschouwd als de scholen van betere kwaliteit. Het Belgische 
onderwijssysteem biedt momenteel de volgende niveaus van onderwijs en opleiding aan: 

 basisschool 
 middelbare school 
 hoger onderwijs 
 bijzonder onderwijs 
 kleuteronderwijs 

 
In België kunnen kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden in de kleuterschool beginnen. De 
kleuterschool bestaat uit een instapklas en drie jaar kleuterschool. 

 

Basisonderwijs 
Van kinderen tussen 5 en 12 jaar wordt verwacht dat ze naar de basisschool gaan. Door omstandigheden (bijv. 
een latere inschrijving op de basisschool) kunnen leerlingen vertraging oplopen. De maximale duur die een 
leerling in het basisonderwijs kan doorbrengen is echter acht jaar. Bovendien kan een leerling die voor 1 januari 
van het lopende schooljaar 15 jaar wordt, datzelfde schooljaar niet meer starten in het basisonderwijs. 

Middelbaar Onderwijs 
Het secundair onderwijs staat open voor studenten tussen 12 en 18 jaar (met een maximum van 25 jaar).  Net 
als de basisschool bestaat de middelbare school uit 6 jaar onderwijs. De eerste twee jaar worden 'de eerste 
graad' genoemd; de volgende twee jaar worden 'de tweede graad' genoemd en de laatste twee jaar worden 'de 
derde graad' genoemd. 
In de eerste graad wordt een onderscheid gemaakt tussen A- en B-cursussen. 
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A-cursus: 

 Voor studenten met een diploma van het basisonderwijs. 
 Het eerste en tweede jaar van de A-cursus bereidt de student voor op het Algemeen Secundair 

Onderwijs (ASO), het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) of het Kunstsecundair Onderwijs 
(KSO). 

 Na het eerste jaar secundair onderwijs kan de student ook overstappen naar het tweede jaar 
beroepsvoorbereiding (BVL). 

B-cursus: 

 Voor studenten zonder diploma van het basisonderwijs. 
 De student krijgt de mogelijkheid om de leerachterstand die je hebt opgelopen in het 

basisonderwijs zo veel mogelijk in te halen. 
 De student wordt voorbereid op het beroepssecundair onderwijs (BSO). 
  

 

 
 

Figuur 3 - Secundair onderwijs voor mensen met leermoeilijkheden en mensen met een verstandelijke beperking 

 
Vanaf de 2de graad kiezen de leerlingen definitief tussen Algemeen Secundair Onderwijs, Technisch 
Secundair Onderwijs, Kunstsecundair Onderwijs of Beroepssecundair Onderwijs. 
  



 

Hoger Onderwijs 

Net als elders in Europa kennen we de classificatie in het hoger onderwijs, zoals vastgelegd in de Verklaring van 
Bologna: 

 Graduaat (level 5) 
 Bachelor (niveau 6) 
 Master (niveau 7) 
 PhD/doctoraat (niveau 8) 

 
Alle erkende instellingen voor hoger onderwijs en hun opleidingen zijn te vinden in het Hoger Onderwijsregister. 
Een geïntegreerd systeem van externe kwaliteitszorg op instellingsniveau garandeert de kwaliteit van bachelor-, 
master- en doctoraatsopleidingen. De hogescholen bieden praktijkgerichte opleidingen aan, zoals graduaten en 
bachelors. De academische universiteiten verzorgen wetenschappelijke basisopleidingen, zoals master- en 
promotieopleidingen. 

 

Onderwijs voor specifieke kwetsbare doelgroepen 

Enkele speciale opleidingen voor kwetsbare doelgroepen in het secundair onderwijs 

Naast het voortgezet onderwijs is er ook het systeem van 'leren en werken'. Vanaf 15 jaar kunnen leerlingen 
deelnemen aan dit systeem. Deeltijds beroepssecundair onderwijs (BSO) is bedoeld voor leerlingen die niet 
meer voltijds naar school willen. Het combineert leren met werken en wordt georganiseerd door een Centrum 
voor Deeltijds Onderwijs (CDO). De combinatie van leren en werken is een voltijds engagement. 

Ook in het BSO werkt de leerling voltijds (= minimaal 28 uur/week) aan de opleiding. De term 'deeltijds' verwijst 
enkel naar het volgen van de lessen. 

Een typische week ziet er zo uit: 

 2 lesdagen (minimaal 15 uur per week) in een CDO+. 
 3 werkdagen (minimaal 13 uur per week). 

Duale programma's zijn bedoeld om een beroep te leren en een diploma/certificaat of (deel)certificaat te behalen. 
Duaal onderwijs is bedoeld voor studenten die hun diploma in het secundair onderwijs willen behalen door de 
combinatie van leren op school + leren in een bedrijf. De leerling leert op school, in een centrum voor deeltijds 
onderwijs of in een SYNTRA-klaslokaal en leert door werkervaring op de werkvloer. Vanaf 1 september 2019 is 
Duaal Leren definitief ingevoerd. 

 

Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers 

In zowel het basis- als het voortgezet onderwijs kan een school opvangklassen opzetten voor niet-
Nederlandstalige nieuwkomers (OKAN). In het basisonderwijs sluiten deze leerlingen zich meestal aan bij hun 
leeftijdsgenoten in de reguliere klassen. Als er voldoende niet-Nederlandstalige nieuwkomers zijn, kan de school 
een aparte onthaalklas organiseren. Voor deze leerlingen ligt de nadruk op het leren van het Nederlands 
gedurende één of twee jaar. 

In het secundair onderwijs starten de niet-Nederlandstalige nieuwkomers hoe dan ook in een apart onthaaljaar. 
  



 

Speciaal onderwijs voor mensen met een beperking 
 
 
Basisonderwijs in het bijzonder onderwijs 

Voor leerlingen met specifieke behoeften (vanwege een fysieke of mentale beperking, ernstige 
gedragsproblemen of ernstige leerstoornissen) bestaat de eerste stap eruit om te kijken of ze naar het reguliere 
onderwijs kunnen gaan (inclusief onderwijs). Als dit niet mogelijk is, kunnen ze naar het speciaal basisonderwijs 
(BuBaO) gaan. 

Er zijn zeven verschillende soorten speciaal kleuteronderwijs:- 

 Type 1: kinderen met een matige of ernstige mentale beperking 
 Type 2: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen 
 Type 3: kinderen met een lichamelijke beperking 
 Type 4: kinderen opgenomen in een ziekenhuis of preventorium 
 Type 5: slechtziende kinderen 
 Type 6: kinderen met een auditieve beperking 
 Type 7: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen specifieke mentale beperking 

hebben. 

In het speciaal basisonderwijs is er naast de zeven bovengenoemde typen ook een type dat wordt aangeduid als 
'basisaanbod' voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking of leerlingen met een lichte leerstoornis. 

Secundair onderwijs in het bijzonder onderwijs 

Het speciaal voortgezet onderwijs (BUSO) richt zich op jongeren met een beperking of jongeren met leer- of 
opvoedingsmoeilijkheden. 

We zetten de verschillende types hieronder op een rijtje. We moeten vermelden dat het type basisaanbod aan 
belang zal winnen en op termijn type 1 en type 8 zal omvatten. Het type 'basisaanbod' is er voor kinderen met 
één of meer lichte verstandelijke beperkingen en kinderen met leermoeilijkheden. De andere types zijn de 
volgende: 

 Type 1: leerlingen met een lichte verstandelijke beperking 
 Type 2: leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking 
 Type 3: leerlingen met ernstige emotionele of gedragsproblemen 
 Type 4: leerlingen met een lichamelijke beperking 
 Type 5: leerlingen opgenomen in een ziekenhuis of preventorium 
 Type 6: leerlingen beperkte kinderen 
 Type 7: leerlingen met gehoorproblemen 
 Type 8: leerlingen met ernstige leermoeilijkheden 
 Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis, maar zonder specifieke verstandelijke 

beperkingen 
  



 

 

Jongeren kunnen kiezen uit vier vormen van onderwijs: 

Vorm 1: sociale integratie 

Deze vorm van training biedt sociale training met het oog op integratie in een beschermde omgeving. 

Vorm 2: sociale integratie en het geschikt maken van het werk voor het doel 

Deze vorm van opleiding voorziet in algemene en sociale vorming en werkopleiding met het oog op de 
integratie in een beschermde leef- en werkomgeving. 

Vorm 3: beroepsopleiding 

Deze vorm van opleiding biedt sociale en professionele training met een mogelijkheid tot integratie in een 
normale leef- en werkomgeving. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd. 

Vorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs 

Deze vorm van opleiding biedt een voorbereiding op de studie in het hoger onderwijs en op de integratie 
in het beroepsleven. De opleidingen komen overeen met de opleidingen van het gewone voltijds 
secundair onderwijs. 
 
De meer algemene richtlijnen die gelden voor het gewone onderwijs zijn ook van toepassing op het 
bijzonder onderwijs. Gehandicapte kinderen zijn ook onderworpen aan de leerplicht. De toelatingsleeftijden 
in het buitengewoon onderwijs zijn dezelfde als in het gewoon onderwijs. Om toegelaten te worden tot het 
buitengewoon onderwijs is een registratierapport met oriëntatie voor een bepaald type nodig, dat door het 
Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) wordt opgesteld. In het basis- en secundair onderwijs zijn de 
CLB's centra voor leerlingenbegeleiding die diensten aanbieden voor leerplichtige leerlingen, hun ouders, 
hun leerkrachten en andere schoolgerelateerde professionals. In het buitengewoon onderwijs kan een kind 
zowel het eerste als het tweede jaar van de leerplicht doorbrengen in het kleuteronderwijs en kan een 
leerling het basisonderwijs voortzetten in het jaar waarin hij of zij de leeftijd van 13 jaar bereikt. Dit kan dan 
nog maximaal met een jaar worden verlengd. 

Voor het bijzonder onderwijs gaat het niet om zogenaamde 'leerdoelen', maar om 'ontwikkelingsdoelen'. 
Scholen moeten geen leerplan opstellen, maar een individueel actieplan voor elke groep die ze lesgeven. 
Dit plan bevat de pedagogische didactische planning voor een bepaalde periode, de ontwikkelingsdoelen 
die ze willen bereiken, de integratie van psychologische, sociale, orthopedagogische, medische en 
paramedische hulp. Voor het buitengewoon basisonderwijs zijn er aparte regelingen voor rationalisatie, 
programmering en berekening van de lestijdenpakketten per type. 

Een certificaat van basisonderwijs kan alleen worden afgegeven als de inspectie de leerdoelen van het 
actieplan gelijkwaardig acht aan die van het gewone basisonderwijs. 
  



 

2. Inclusief Onderwijs in België 

In België begon Inclusief Onderwijs met de introductie van 'geïntegreerd onderwijs'. 

Vanaf het schooljaar 2019-20 worden het zogenaamde geïntegreerd onderwijs (GON) en het inclusief 
onderwijs (ION) volledig vervangen door ondersteunende netwerken die de gewone scholen ondersteunen 
op basis van de expertise van de scholen voor leerlingen met bijzondere behoeften (speciaal onderwijs). 
GON was een samenwerking tussen het reguliere en het speciaal onderwijs met als doel leerlingen met 
een beperking, leermoeilijkheden of onderwijsproblemen in staat te stellen lessen te volgen in een 
reguliere school. Dit kon tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig zijn. 
 
Dit werd gedaan met behulp van de scholen voor speciaal onderwijs die extra uren hebben gekregen 
(GON-uren) en een budget voor exploitatiekosten. De school voor speciaal onderwijs (serviceschool) kreeg 
middelen toegewezen om de GON-begeleiding in het reguliere onderwijs (gastschool) te realiseren. Deze 
begeleiding werd verzorgd door GON-counselors, medewerkers die hiervoor in dienst zijn van de school 
voor speciaal onderwijs. Het was een extra onderwijsondersteuning. GON was bedoeld om jongeren met 
een beperking en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de lessen of activiteiten tijdelijk of permanent, 
geheel of gedeeltelijk te laten volgen in een reguliere school met hulp van het speciaal onderwijs. Met deze 
vorm van onderwijs wilde de overheid voldoen aan de bepalingen van het Vlaamse beleid inzake gelijke 
kansen en gelijke behandeling en aan de definitie van personen met een beperking in het VN-verdrag van 
13 december 2006 over de rechten van personen met een beperking. 

Wanneer een kind een matige of ernstige verstandelijke beperking heeft en een speciaal onderwijsrapport 
type 2 heeft, dan zou hij/zij lessen kunnen volgen in het reguliere onderwijs met begeleiding, inclusief 
onderwijs (ION-begeleiding, door mensen uit het speciaal onderwijs en in de vorm van persoonlijke 
assistenten). Het kind volgt een IAC (individueel aangepast curriculum) en komt dus niet in aanmerking 
voor een certificaat van het basisonderwijs of een diploma van het secundair onderwijs. 

Tussen 1980 en 1996 had GON alleen betrekking op lichamelijke beperkingen (type 4, 6 en 7). Na 1996 
konden voor type 1, 3 en 8 ook integratievoorzieningen worden gebruikt. Het kader hield in dat een GON-
begeleider een kind in het reguliere onderwijs vrij individueel ondersteunt: 
 

 2 uur GON-begeleiding per week gedurende 2 jaar voor kinderen van het type 4, 6 en 7 met een 
matige beperking. 

 4 uur voor kinderen van dit type met een ernstige beperking. 
 Voor type 1, 3 en 8 is er een begeleiding van 2 uur per week gedurende 1 jaar. 
 Voor type 2 en 5 is er geen kader in de GON-regeling. 
 

Maatregelen die voor de GON-student kunnen worden genomen zijn (STICORDI): 

 Stimuleren: het ondersteunen van de affectieve component van het leren, zoals het tonen van 
begrip, sociale beloning, erkenningsprobleem,... 

 Compenseren: het aanreiken van hulpmiddelen om problemen/tekortkomingen op te lossen, 
middelen toelaten om het leren te vergemakkelijken (bv. laptop in de klas), een lift in het 
schoolgebouw voor rolstoelgebruikers, meer tijd hebben voor het afnemen van examens of het 
maken van oefeningen, gebruik van lees- en spraaktechnologie, gebruik van zakrekenmachines, 
gebruik van algoritmes,... 

 Remediëren: specifieke training, bijspijkeren, opsplitsen in kleinere delen en intensief werken 
aan een bepaald probleem met de leerling die problemen/tekortkomingen heeft: bv. extra 
instructies geven, extra oefeningen doen,... 

 Dispenseren: het verlenen van volledige/gedeeltelijke vrijstelling van specifieke 
vakken/taken/activiteiten en een equivalente vervanging door andere opdrachten, zodat de 
eindtermen alsnog gehaald kunnen worden. 

Waar GON aandacht besteedde aan de integratie van studenten met een beperking in het reguliere 
onderwijs, wilde ION een andere aanpak. Het sleutelwoord hierbij is diversiteit. De school past zich 
aan de leerling en zijn mogelijkheden aan.  

 

 
 

 



 

 
De klassenleraar probeert de leerling zoveel mogelijk in de klas te betrekken. Het is daarom belangrijk dat 
de klassenleraar een idee heeft van wat het kind wel en niet kan. Differentiatie in het maken van 
oefeningen is iets makkelijker, omdat de inclusiestudent minder of misschien andere oefeningen kan 
krijgen (materiaal van voorgaande jaren, gebruik van hulpmiddelen, etc.). Ook hier speelt de ION-docent 
een belangrijke rol, omdat hij/zij materiaal kan toepassen op het niveau van de inclusiestudent. 

In een goed functionerend project gebeurt het ook dat de ION-docent zich bezighoudt met het klaslokaal, 
terwijl de klassendocent zich richt op de zwakkere studenten en de inclusiestudent. Dit is verrijkend voor 
de klassenleraar (krijgt een beter beeld van de inclusiestudent) maar ook vaak voor de klas zelf, omdat het 
een associatie tussen de ION-docent en 'dom zijn' of 'niet kunnen volgen' vermijdt. Concreet vertaalt zich 
dit bijvoorbeeld in het loslaten van leerresultaten, omdat deze voor een inclusiestudent simpelweg 
onmogelijk zijn. De leerling ontwikkelt zich dan op zijn of haar eigen pad dat wordt voorgesteld in een 
integratieplan. Een inburgeringsplan is een basisdocument, een actiegerichte verbintenisverklaring die 
essentiële gegevens bevat en voor een bepaalde periode wordt opgesteld. 

Voordien had elke leerling met een beperking recht op redelijke aanpassingen, aangepast aan zijn 
individuele behoeften. Met het nieuwe decreet wordt onder meer beoogd het aantal leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs sterk te verminderen, maar uiteraard rekening houdend met de leerlingen die, mits 
deze redelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, naar het gewone onderwijs kunnen gaan. De 
indeling naar een bepaald type, die dan rechtstreeks vergezeld zou gaan van een standaardpakket van 
maatregelen, is echter niet meer van toepassing. De basisvraag is altijd: wat heeft deze student met zijn 
eigen kwaliteiten en beperkingen nodig om optimaal te kunnen functioneren? 

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn leerlingen met langdurige en significante 
participatieproblemen als gevolg van het samenspel van een of meer beperkingen op mentaal, 
psychologisch, fysiek of zintuiglijk niveau; beperkingen in de uitvoering van activiteiten; persoonlijke en 
externe factoren. Dit is een zeer brede en algemene definitie. Er wordt geen melding gemaakt van een 
diagnose (wat in strijd zou zijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking). 
De leerling moet echter wel een beperking hebben, wat betekent dat er een persoonlijke eigenschap 
aanwezig moet zijn. De beperking kan niet het gevolg zijn van externe factoren alleen, hoewel deze zeker 
een extra effect kunnen hebben. 

Zogenaamde 'redelijke aanpassingen' hebben betrekking op corrigerende, differentiërende, 
compenserende en dispenserende maatregelen. Er wordt dan ook een beroep gedaan op de didactische 
kwaliteiten van de leerkracht om voor elke leerling een zo krachtig mogelijke leeromgeving te creëren. 
Maar het concept is breder dan de kwaliteiten van de leerkracht, de school kan zich ook inspannen om 
faciliteiten als extra begeleidingsuren per leerling en/of klas aan te bieden, te investeren in infrastructuur 
zoals het ter beschikking stellen van een lift of computers met spraaktechnologie. 

Een andere maatregel die vanaf 1 september 2017 is ingevoerd, is de mogelijkheid om flexibele 
leertrajecten op te zetten. Zo zullen bijvoorbeeld begaafde leerlingen en leerlingen met tijdelijke 
leermoeilijkheden of een tijdelijk leerdeficit een versneld of vertraagd leertraject kunnen volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3. België en inclusie... geen voor de hand liggende combinatie 

Ondanks de algemeen goede kwaliteit van het onderwijs blijkt Vlaanderen niet de beste leerling van de klas te 
zijn op het vlak van inclusie in het onderwijs als we dit vergelijken met de buurlanden. Alleen al in Vlaanderen 
spreken we van 6,63% van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die vaak in aparte scholen (speciaal 
onderwijs) terechtkomen. In totaal spreken we over 4,35% van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. 
Vlaanderen, en dus ook België, lijkt het minst inclusief onderwijs te hebben in vergelijking met de buurlanden. 

Of het nieuwe decreet (M-besluit) effectief inclusief onderwijs oplevert, is op dit moment nog een vraagteken. Het 
valt echter niet te ontkennen dat de invoering van het M-decreet zal leiden tot meer erkenning voor leerlingen 
met een beperking en hun recht op onderwijs. Dit impliceert dat men gelijke kansen wil creëren en dat er gedacht 
wordt in termen van structurele discriminatie (GRIP vzw, 2015). De beschikbare cijfers na de invoering van het 
M-decreet tonen aan dat leerlingen en ouders daadwerkelijk het pad naar het reguliere onderwijs proberen 
vinden. Het M-decreet beoogt de ontwikkeling van een zorgcontinuüm waarin actiegericht werken centraal staat. 
Vanuit deze optiek wordt gestreefd naar kwalitatief onderwijs en een sterke leerlingbegeleiding voor leerlingen in 
het algemeen, zodat het (reguliere) onderwijs als geheel verbetert (Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, 2016). 

Het grootste voordeel van het M-besluit is dat het dient als opstapje naar ION. Dit betekent dus werken aan een 
inclusieve kijk op mens en maatschappij. Omdat mensen van jongs af aan in diversiteit met elkaar leren omgaan, 
is de kans op inclusie groter. Door te investeren in ondersteunende maatregelen om onderwijs inclusief te maken 
vanaf de eerste levensfasen, zorgt men voor meer zelfstandigheid op latere leeftijd (Bolsenbroek & van Houten, 
2010; GRIP vzw, 2015). Voor de inclusiestudenten betekent inclusief onderwijs meestal ook het naar dezelfde 
school gaan met familie of vrienden in plaats van naar een ‘aparte’ en ‘speciale’ school. Concreet betekent dit dat 
inclusief onderwijs bijdraagt tot actief burgerschap binnen de samenleving via initiatieven zoals het M-decreet. In 
veel gevallen zien we dat 'inclusieve leerlingen' meer mogelijkheden hebben om deel te nemen aan de reguliere 
arbeids- en woningmarkt en vrijetijdsbesteding omdat ze meestal meer sociaal vaardig zijn, beter communiceren, 
meer zelfvertrouwen hebben, meer inzicht hebben in hun eigen capaciteiten en beter cognitief presteren dan 
niet-inclusieve leerlingen. Een groot voordeel van het M-decreet is dat zwakke leerlingen die vaak beter 
presteren in een meer heterogene groep meer ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Bovendien wordt hun sociale 
netwerk diverser en dus sterker door de grotere aandacht voor de emotionele en sociale ontwikkeling van de 
leerling (Verhaegen, 2016). Grofweg kan gesteld worden dat inclusief onderwijs bijdraagt aan het bereiken van 
de drie gebieden van Schalock: zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en welzijn (Bolsenbroek & van 
Houten, 2010). 
Het is bekend dat mensen met een beperking maar al te vaak louter als ‘medisch individu’ worden bekeken en 
dat hun totale persoonlijkheid nauwelijks in ogenschouw wordt genomen. Dit is een realiteit ondanks het feit dat 
het M-decreet de onderliggende uitdaging biedt om op een andere manier naar mensen met een beperking te 
kijken en effectiever met leerlingen met een beperking om te gaan. Het is als het ware een 'dwingend' platform 
om vooroordelen te ontdekken en in vraag te stellen (GRIP vzw, 2015). Een van de grootste factoren die 
bijdragen tot de implementatie van het M-decreet en het falen van inclusief onderwijs is vooral terug te vinden in 
de mentaliteit van de scholen zelf. Het M-decreet en het inclusief onderwijs zijn een uitdaging voor leerkrachten 
en scholen om zich persoonlijk, professioneel en didactisch te ontwikkelen en zo ook het hele onderwijssysteem 
positief te stimuleren (Verhaegen, 2016). Het feit dat het M-decreet uiteindelijk zal leiden tot minder administratie 
is een niet te overziene winst voor het onderwijs (Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2015). ION 
als 'waarde' of 'recht' is de toegevoegde waarde die het M-besluit naar voren brengt en moet verdedigen. Toch is 
het twijfelachtig of het M-decreet bijdraagt aan ION als 'praktijk'. 

Verzet en vooroordelen bemoeilijken het succes van het M-decreet, want volgens sommigen voelt inclusief 
onderwijs als een 'verplichting' (Verhaegen, 2016). Een nadeel van dit effect is bovendien dat leerlingen worden 
gelabeld op basis van hun speciale onderwijsbehoeften. Dit leidt in veel gevallen tot lagere verwachtingen, terwijl 
belemmeringen grotendeels kunnen toegeschreven worden aan aspecten die buiten het individu liggen. Daarom 
is het bereiken van gelijke deelname net zo belangrijk (Bolsenbroek & van Houten, 2010). Zoals gezegd is dit de 
kracht en uitdaging van het M-decreet. Een andere drempel is dat veel scholen bang zijn dat kinderen met een 
beperking een aanzuigeffect zullen hebben voor andere leerlingen met een beperking. Om een natuurlijk en 
productief evenwicht te verzekeren, is het belangrijk om rekening te houden met de relaties binnen de 
maatschappij, d.w.z. 10% tot 12% van de leerlingen met een beperking (Vakgroep Orthopedagogiek in 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, 2005). 
  



 

 

Anderzijds worden middelen en personeel ter beschikking gesteld voor het buitengewoon onderwijs dankzij het 
M-besluit. Het moet mogelijk zijn om deze middelen over te hevelen naar het reguliere onderwijs om zo extra 
ondersteuning te bieden. Het is duidelijk dat de reguliere scholen onvoldoende gebruik maken van de  
steunmaatregelen om inclusief onderwijs aan te bieden. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de middelen 
voor de ondersteuning van het regulier onderwijs nog steeds tekortschieten (Verhaegen, 2016; GRIP vzw, 2015). 
Dit kan gezien worden als een pervers effect dat voortkomt uit het feit dat het beleid middelen vrijmaakt voor de 
hervorming van het buitengewoon onderwijs en dus investeert in de verdere ontwikkeling ervan. Bovendien gaat 
er veel geld verloren als men kijkt naar het bedrag voor het jaarlijks leerlingenvervoer, dat voor leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs veel geld kost. Dit in tegenstelling tot het feit dat inclusief onderwijs in de buurt bijna 
gratis kan worden verstrekt. Bovendien kost het buitengewoon onderwijs gemiddeld 10.000 euro per leerling per 
jaar meer dan een leerling in het regulier onderwijs. De schoolkeuze wordt echter ook beïnvloed door 
gezinskenmerken en de sociaaleconomische situatie. Het probleem van de inclusie in het onderwijs reikt duidelijk 
verder dan het onderwijsbeleid en het systeem. Het ontbreken van bijkomende steunmaatregelen heeft de 
neiging om de 'kosten' van het M-decreet en de ION op de rekening van de ouders te plaatsen, zodat ION een 
zaak dreigt te worden voor sterke sociaaleconomische gezinnen (GRIP vzw, 2015; Het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, 2014; Sebrechts, 2012). Ook de toegankelijkheid van het schoolvervoer kan als 
een voordeel of een nadeel worden beschouwd. Vanuit dit oogpunt is het essentieel om uitsluiting te identificeren 
en te bestrijden op basis van andere factoren (Sebrechts, 2012). We zien ook dat 45% van de schoolgebouwen 
geen integrale toegankelijkheid bieden, een punt om rekening mee te houden bij structurele aanpassingen en 
renovaties in de toekomst (GRIP vzw, 2015). 
  



 

4. Vergelijking van de in de vorige punten verstrekte gegevens met die 
van European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

België is geenszins een pionier op het gebied van inclusief onderwijs in Europa. Dit kan deels te wijten zijn aan 
de goede kwaliteit van het bijzonder onderwijs in België, maar de laatste tijd is men op zoek naar meer inclusie in 
het onderwijs, wat ook deels verplicht wordt gesteld door internationale regelgeving. Sinds het schooljaar 2015- 
2016 is het 'M-decreet' in het onderwijs in werking getreden. Dit decreet wil meer leerlingen met een beperking 
een plaats bieden in het reguliere onderwijs. 

 

Figuur 4 Percentage speciale scholen en speciale klassen in de Europese landen 

5. Inclusiebeleid in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt: 
wetgevingskader en beste praktijken 

Er wordt een jaarlijks budget van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning in het hoger onderwijs, 
waarmee een eigen ondersteuningsmodel kan worden gecreëerd, ongeacht de werkwijze van GON in het 
verleden of de uitwerking van het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs. Het equivalent 
van het kader dat vroeger door GON-medewerkers via het buitengewoon onderwijs aan het hoger onderwijs 
werd verstrekt, werd omgezet in middelen (4 miljoen euro). Dit budget wordt nu rechtstreeks gebruikt in het 
hoger onderwijs (zowel in de hogescholen als in de universiteiten). 

 
Het budget van 4 miljoen euro is verdeeld over universiteiten en hogescholen voor respectievelijk 30% en 70%, 
op basis van de huidige verdeling van studenten met een beperking die in aanmerking komen voor de extra 
afweging in het kader van de vaststelling van de werkingsmiddelen van de instellingen voor hoger onderwijs. 

De middelen voor het hoger onderwijs zijn bedoeld als aanvulling op het zorgbeleid ten aanzien van studenten 
met een beperking dat zowel hogescholen als universiteiten al voeren, onder begeleiding van het Steunpunt 
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Wanneer een student gebruik wil maken van ondersteuning bij de overgang 
van secundair naar hoger onderwijs of in de loop van zijn of haar studieperiode in het hoger onderwijs, neemt hij 
of zij contact op met het zorgcontactpunt van de instelling, dat te vinden is op de website van het Steunpunt 
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). 

Er is absoluut geen beleid voor de tewerkstelling van mensen met een beperking in het hoger onderwijs, 
bijvoorbeeld als ervaringsdeskundigen. De weinige initiatieven die er zijn, zijn meestal gebaseerd op projecten 
met hun projectsubsidies. Zo is er het Erasmus+ KA2 project 'InclusiveCampus Life' dat zorgde voor de 
implementatie van een aantal tools voor het hoger onderwijs in Vlaanderen. 
  



 

6. Educatieve Instrumenten 

Om het inclusie- en leerproces te vergemakkelijken, bieden scholen soms leermiddelen aan voor leerlingen met 
ondersteuning. Deze ondersteuning maakt deel uit van de autonomie van elke school en er zijn grote verschillen 
tussen de scholen in België op dit vlak. Misschien omdat het speciaal onderwijs deze hulpmiddelen beter kent en 
toepast, kiezen steeds meer ouders van kinderen met een verstandelijke beperking voor speciaal onderwijs en 
niet voor inclusief onderwijs. 

Zo stelt Thomas More bijvoorbeeld één leerkracht per programma vrij om leerlingen met een beperking te 
coachen. Deze docent kan bijvoorbeeld besluiten dat een student een schriftelijk examen mondeling kan 
afleggen of dat de student gebruik kan maken van een PC, etc. Afhankelijk van de specifieke situatie of 
beperking wordt een beslissing genomen in functie van het bijwonen van de lessen, het deelnemen aan de 
campus en de voorwaarden om het examen af te leggen. 
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VI. INTELLECTUELE BEPERKING EN INCLUSIEF BELEID IN HET 
ONDERWIJS. STATE OF THE ART IN DUITSLAND 

J. Albrecht, A. Hase


 Instituut voor Inclusief Onderwijs 

1. Onderwijssystemen van de lidstaten van de U4Inclusie: Duitsland 

In Duitsland is het onderwijssysteem de culturele autonomie van de 16 deelstaten. De culturele autonomie van 
de deelstaten is de primaire verantwoordelijkheid van de Duitse deelstaten voor wetgeving en bestuur op het 
gebied van cultuur, bijvoorbeeld voor taal, scholen en hoger onderwijs, radio, televisie en kunst. In het Duitse 
federalisme vloeit de culturele autonomie van de deelstaten voort uit de regeling van de bevoegdheden in de 
grondwet (artikel 30 GG): de deelstaten zijn verantwoordelijk voor zaken die niet uitdrukkelijk als 
bevoegdheidstitel aan de federatie zijn toegewezen. 

Het Duitse onderwijssysteem wordt hieronder beschreven. Door het hierboven geschetste federalisme kunnen er 
verschillen tussen de afzonderlijke deelstaten ontstaan. De afzonderlijke regelingen en modellen worden niet in 
detail beschreven.  
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Figuur 5 - Basisstructuur van het onderwijsstelsel in de Bondsrepubliek Duitsland 

 
 
 



 

Het onderwijsstelsel in de Bondsrepubliek Duitsland biedt momenteel de volgende niveaus van onderwijs en 
opleiding aan: 

 Pre-school education 
 Lagere school 
 Secundair niveau I en II 
 Hoger onderwijs 
 Voortgezette opleiding 

 

Kleuteronderwijs is er voor kinderen tot zes jaar waarin ze normaal gesproken naar school gaan (vrijwillig). 

Het basisonderwijs begint op 6 jaar en duurt van 1 tot 4 jaar in de basisschool (Grundschule). Voor leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften bestaat er bovendien een scala aan speciale scholen (Förderschulen), speciale 
centra (Förderzentren), scholen met een focus op speciaal onderwijs (Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt), leer- of adviescentra voor speciaal onderwijs (Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentren) of scholen voor leerlingen met een beperking (Schulen für Behinderte of Sonderschulen). 

Het secundair onderwijs begint op 11 jaar. Het leidt tot een van de twee verschillende soorten einddiploma's, 
afhankelijk van het niveau dat de leerlingen besluiten na te streven: Hauptschule of Realschule. Als alternatief 
hebben de leerlingen de mogelijkheid om op school te blijven en naar de gymnasiale Oberstufe te gaan, dat is 
het hoger secundair onderwijs dat leidt tot de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan. 

In sommige systemen zijn deze drie soorten secundair onderwijs in één systeem geïntegreerd. Deze worden 
Gesamtschule genoemd. 

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn binnen het organisatorische kader van het algemeen en 
beroepsonderwijs verschillende soorten speciale scholen opgezet. 

Na het bereiken van de leerplicht (rond de 15 jaar) kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger secundair 
onderwijs. 

Scholen voor algemeen onderwijs: 

 Hoger secundair onderwijs (Gymnasium) 
 Schoolsystemen met drie onderwijsachtergronden en hoger secundair onderwijs 

Beroepsonderwijs: 

 Beroeps- of handelsschool (Berufsschule) 
 Voltijds beroeps- of technische school (Berufsfachschule) 
 College of gespecialiseerde middelbare school (Fachoberschule) 
 Hogere beroepsschool (Berufsoberschule) 
 Beroepsonderwijs hoger secundair onderwijs (Berufliche Gymnasien)  



 

 

Het hoger onderwijs omvat de volgende instellingen: 

 Universiteiten, technische universiteiten/technische hogescholen, hogescholen voor onderwijs, 
kunstopleidingen, hogescholen voor muziek, technische hogescholen voor gevorderden, 
administratieve technische hogescholen 

 Universiteit voor coöperatief onderwijs (Berufsakademie) 
 Technische hogeschool 
 

Permanente educatie wordt steeds belangrijker in het kader van een levenslang leren. Als antwoord op de grote 
verscheidenheid aan eisen die worden gesteld aan bijscholing is er een gedifferentieerde structuur ontwikkeld 
met gemeentelijke instellingen. 

Het onderwijs is in Duitsland verplicht begint in het jaar waarin de kinderen de leeftijd van zes jaar bereiken. Er 
bestaan verschillen als gevolg van de culturele autonomie van de deelstaten. Daar waar de federatie 
verantwoordelijk is voor onderwijs, wetenschap en onderzoek, ligt deze verantwoordelijkheid binnen de 
Bondsregering in de eerste plaats bij het federale ministerie van onderwijs en onderzoek. Het federale ministerie 
voor gezinsaangelegenheden, senioren, vrouwen en jongeren is verantwoordelijk voor de elementaire sector. 

Het federale ministerie van onderwijs en onderzoek is verantwoordelijk voor de volgende domeinen: 

 Beleidskwesties; strategie, digitale transformatie 
 Europese en internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek 
 Beroepsopleiding: Levenslang leren 
 Wetenschappelijk systeem 
 Kay Technologies - Onderzoek voor innovatie 
 Levenswetenschappen - Onderzoek voor de gezondheid 
 Voorziening voor de toekomst - Basis en duurzaamheidsonderzoek 

Door de culturele autonomie van de deelstaten (Basiswet) heeft de federatie (bijna) geen wetgevende of 
administratieve bevoegdheden op het gebied van onderwijs. De Permanente Conferentie van de ministers van 
Onderwijs en Cultuur van de deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland (KMK) is een vrijwillige vereniging van de 
deelstaten; haar besluiten zijn niet bindend, maar worden in de afzonderlijke deelstaten als wettelijke bepalingen 
in het kader van het individuele staatsrecht uitgevaardigd. 

De ministeries van Onderwijs en Cultuur van de deelstaten zijn van oudsher de hoogste bestuurlijke instantie van 
een staat voor scholen en onderwijs, en in sommige gevallen ook voor hoger onderwijs en culturele zaken. 
Afhankelijk van de deelstaat wordt deze autoriteit vaak aangeduid als het ministerie van Onderwijs. Er zijn ook 
aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke taken van de deelstaten. 
  



 

Algemeen bestuur op het niveau van de deelstaten: De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 
de (verschillende titels in de verschillende deelstaten) zijn in hun hoedanigheid van hoogste overheid van een 
staat verantwoordelijk voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Zij ontwikkelen beleidsrichtlijnen, nemen wettelijke 
bepalingen en administratieve voorschriften aan, werken samen op nationaal en staatsniveau en houden toezicht 
op de werkzaamheden van de autoriteiten die onder hun bevoegdheid vallen en van de ondergeschikte organen, 
instellingen en stichtingen. 

Samen met de ondergeschikte schoolautoriteiten zijn zij verantwoordelijk voor de volgende gebieden: 

 Organisatie 
 Planning 
 Beheer 
 Toezicht op het hele schoolsysteem. 

Daarnaast omvat dit ook interne schoolzaken (innere Schulangelegenheiten), bijvoorbeeld de 
gedetailleerde regeling van de missie van de school en haar onderwijsdoelen binnen het kader van de 
schoolwetten. 

Lokale autoriteiten, waaronder steden, gemeenten en provincies, zijn verantwoordelijk voor externe 
schoolzaken (äußere Schulangelegenheiten). Zij zijn ondermeer bevoegd voor: 

 Het gebouw 
 Interieurinrichting en -uitrusting 
 Aankoop en levering van lesmateriaal 
 Administratie 

 
In de regel zijn hogeronderwijsinstellingen overheidsbedrijven en tegelijkertijd staatsinstellingen van de 
deelstaten. Op het gebied van het universitair bestuur werken de universiteit en het bevoegde staatsministerie 
samen. 

Het Duitse onderwijssysteem is voornamelijk een openbaar staatssysteem. Particuliere vak- en 
overheidsinstellingen kunnen onderwijsinstellingen oprichten. De eisen voor particuliere instellingen in de 
schoolsector zijn vastgelegd in de basiswet (artikel 7 GG). De goedkeuring wordt verleend door de bevoegde 
schoolinstantie. Afhankelijk van de erkenning van de school kan het zijn dat leerlingen hun examen moeten 
afleggen voor een examencommissie van een openbare school. Op het gebied van het hoger onderwijs zijn de 
deelstaten verantwoordelijk voor de erkenning van particuliere instellingen. De eisen zijn vastgelegd in de 
respectievelijke universiteitswetten. 
  



 

 

2. Inclusief onderwijs in Duitsland 

In de periode tussen de jaren 1950 tot 1980 was er een enorme uitbreiding van speciale scholen 
(Sonderschulen) in Duitsland. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw koos Duitsland voor de weg naar 
integratie van mensen met een beperking in scholen en reguliere klassen. De ratificatie van het ‘Verdrag inzake 
de rechten van personen met een beperking’ (2009) heeft de discussie over inclusie en de effecten ervan op de 
verdere ontwikkeling aangewakkerd. 

Het recht van mensen met een beperking op onderwijs en opleiding die aangepast zijn aan hun behoeften is 
vastgelegd in de basiswet (artikel 3 GG), in de gelijkheidswetgeving, in boek Twaalf van het Sociaal Wetboek 
(Sozialgesetzbuch XII) en in de grondwetten van de deelstaten. 
Het doel van speciale onderwijsondersteuning is om kinderen en jongeren die een beperking hebben of 
dreigen te krijgen, in staat te stellen hun recht op een op hun persoonlijke capaciteiten en behoeften 
afgestemde vorm van onderwijs uit te oefenen. Kinderen en jongeren krijgen steun in de vorm van 
individuele hulpmaatregelen, zodat ze op school en op het werk een zo hoog mogelijk niveau van integratie 
kunnen bereiken, aan de samenleving kunnen deelnemen en een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen 
leiden. 

De ontwikkeling en organisatie van het bijzonder onderwijs in de deelstaten werd geharmoniseerd door 
verschillende resoluties van de Centrale Commissie van de ministers van Onderwijs en Cultuur van de 
deelstaten. 

 1972: Aanbevelingen voor de organisatie van speciale scholen (Empfehlung zur Ordnung des 
Sonderschulwesens) 

 1994: Aanbevelingen voor het bijzonder onderwijs in de scholen van de Bondsrepubliek Duitsland 
 (Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik 

Deutschland) 
 2010: Standpuntnota over "Onderwijs- en juridische aspecten bij de uitvoering van de Verenigde 

Naties". Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van 
personen met een beperking op schoolonderwijs" (Pädagogische und rechtliche Aspekte der 
Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention) in der schulischen 
Bildung) 

 2011: besluit over inclusief onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking op school 
(Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen). 

  



 

De aanbevelingen van de Centrale Commissie zijn van toepassing op leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften, ongeacht of de ondersteuning plaatsvindt in een gewone school of in een instelling 
voor speciaal onderwijs. 

In Duitsland wordt een onderscheid gemaakt tussen acht financieringsprioriteiten: 

 Zicht 
 Leren 
 Emotionele en sociale ontwikkeling 
 Spraak 
 Mentale ontwikkeling 
 Gehoor 
 Fysieke en motorische ontwikkeling 
 Instructie voor zieke leerlingen 

 
De procedure voor het bepalen van de bijzondere onderwijsbehoeften omvat het vaststellen van de 
individuele behoefte aan ondersteuning en het bepalen van het verloop van het onderwijs en in sommige 
staten ook van de plaats van ondersteuning. In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor de 
procedure bij de toezichthoudende instantie van de school. 

Het aanbod van speciale onderwijsbehoeften binnen het reguliere onderwijs wordt gerealiseerd door 
middel van een inclusieve onderwijssetting of door middel van speciale onderwijsondersteuning in de vorm 
van samenwerkingsverbanden. 
 
 
(1) Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen naar gewone scholen gaan op voorwaarde dat zij 
speciale onderwijsondersteuning, menselijke en praktische ondersteuning en de juiste lichamelijke conditie 
nodig hebben. In de regel wordt er speciale onderwijsondersteuning geboden tijdens de gezamenlijke 
lessen in de klas. 
(2) Veel instellingen voor speciaal onderwijs en gewone scholen hebben een nauwe 
onderwijssamenwerking ontwikkeld. Coöperatieve organisatievormen kunnen veel baat hebben bij zowel 
de lessen als het algemene leven van de school. Deze trend verruimt ook de mogelijkheden om te 
switchen tussen schooltypes en onderwijscursussen. Het verhoogt ook het aandeel van gezamenlijke 
lessen en stimuleert de overstap van leerlingen van instellingen voor speciaal onderwijs naar gewone 
scholen. 

Kinderen en jongeren die niet naar een gewone school gaan, krijgen onderwijs in speciale 
onderwijsinstellingen, in handelsscholen (Berufsschulen) met speciale aandacht voor verschillende 
soorten speciale onderwijsondersteuning of in vergelijkbare instellingen (bijv. Förderschulen, 
Förderzentren, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, Sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren, Schulen für Behinderte of Sonderschulen). Speciale onderwijsinstellingen moeten 
in staat zijn om de vereiste technische uitrusting en speciale onderwijshulpmiddelen ter beschikking te 
stellen. Zij kunnen een beroep doen op externe organisaties voor het verkrijgen van hulp zoals therapie, 
zorg en sociale ondersteuning. 

Voor zover de aard van de beperking of ziekte het toelaat, kennen de instellingen voor speciaal onderwijs 
de kwalificaties toe die zijn verkregen in reguliere scholen (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, 
Allgemeine Hochschulreife), op voorwaarde dat het onderwijs is gebaseerd op de curricula van het 
betreffende schooltype en de onderwijscursus met succes is afgerond. 
  



 

 

Voor jongvolwassenen die de eerste fase van het voortgezet onderwijs hebben voltooid, is er een groot 
scala aan maatregelen ter ondersteuning van de overgang van school naar beroepsonderwijs en 
opleiding. Een gemeenschappelijke factor van de vele verschillende cursussen die in het 
overgangssysteem worden aangeboden, is dat zij geen beroepskwalificatie bieden, maar trachten de 
opleidingsmogelijkheden van de individuen te verbeteren en de deelnemers in staat stellen een 
algemene onderwijskwalificatie te behalen. In oktober 2013 heeft de Permanente Conferentie een 
aanbeveling aangenomen over het optimaliseren en standaardiseren van het schoolaanbod in het 
overgangssysteem (Empfehlung zur Optimierung und Vereinheitlichung der schulischen Angebote im 
Übergangssystem). De overgang van de school naar het beroepsleven moet worden geleid door de 
volgende principes: 

 Het afstemmen van de curricula van de onderwijsprogramma's in het overgangssysteem op de 
doelstellingen en de inhoud van erkende opleidingsberoepen en het integreren van praktische 
opleidingsfasen op de werkplek. 

 Het creëren van een flexibel instrumentarium dat leidt tot een kwalificatie in een erkend beroep 
waarvoor een formele opleiding nodig is, door middel van een gedifferentieerd overgangsaanbod 

 Het aanbieden van alle jongeren die bereid zijn om een opleiding te volgen in een erkend beroep 
waarvoor een formele opleiding vereist is, bij voorkeur in het systeem van het dubbel 
beroepsonderwijs en de dubbele beroepsopleiding. 

 Efficiënt, doelgericht en gestandaardiseerd gebruik van middelen met nauwe coördinatie tussen 
de federatie, de deelstaten en de Bundesagentur für Arbeit om een duurzaam 
ondersteuningssysteem te ontwikkelen Strategisch en operationeel beheer van het 
overgangssysteem op het niveau van de staat tussen alle belanghebbenden onder betrouwbare 
randvoorwaarden 

 Coördinatie van maatregelen en onderwijsaanbod tussen alle belanghebbenden en monitoring in 
een regionaal overgangsmanagement. 

Ten slotte neemt het aantal leerlingen met een beperking die schoollopen in een inclusieve omgeving 
voortdurend toe. In het schooljaar (2013/14) bezocht 31,4% van de kinderen en jonge volwassenen met 
speciale onderwijsbehoeften gewone scholen. Ondanks dit aanzienlijke aantal verwijst de bekende 
onderwijsonderzoeker Klaus Klemm (2015) naar drie problemen: 

 Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is nauwelijks gedaald. Dit komt vooral doordat het 
aantal leerlingen met gecertificeerde speciaal onderwijsbehoeften voortdurend toeneemt. 

 Het aantal verschilt sterk in verhouding tot het onderwijs- en opleidingsniveau. In het voorschools 
onderwijs bedraagt de inclusiegraad 67 % (2013/14) en in het basisonderwijs 46,9 %. Op het 
niveau van het voortgezet onderwijs bezoekt slechts 29,9 % (2013/14) van de jongvolwassenen 
met gecertificeerde speciale onderwijsbehoeften de reguliere onderwijsinstellingen. 

 Het inclusiepercentage verschilt sterk van land tot land. 
 



 

3. Inclusiebeleid in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt: 
wetgevingskader en beste praktijken 

Op grond van de kaderwet voor het hoger onderwijs (Hochschulrahmengesetz) en de wetgeving van de 
deelstaten inzake het hoger onderwijs zijn de instellingen voor hoger onderwijs verantwoordelijk om ervoor 
te zorgen dat studenten met een beperking niet worden benadeeld en waar mogelijk zonder hulp 
cursussen kunnen volgen. De examenregeling moet rekening houden met de bijzondere behoeften van 
deze studenten om gelijke kansen te waarborgen. Advocaten die de behoeften van studenten met een 
beperking vertegenwoordigen hebben een belangrijke functie als tussenpersoon tussen de studenten en 
de raden van bestuur van de instelling voor hoger onderwijs. De meeste organisaties voor 
studentenondersteuning (Studentenwerke) bieden ook advies voor studenten met een beperking of 
chronische ziekte. 

In 2009 heeft de Duitse Rectorsconferentie (Hochschulrektorenkonferenz) een advies aangenomen over 
studeren met een beperking of chronische ziekte ("Eine Hochschule für alle"). Verdere maatregelen 
worden genoemd in het nationale actieplan 2.0 van de Duitse regering (Nationalen Aktionsplan 2.0 der 
Bundesregierung): 

 De informatie- en adviesdienst voor studie en beperking (Studium und Behinderung) van de 
Duitse Studentendienstvereniging (Deutsches Studentenwerk). De informatie- en adviesdienst is 
sinds enkele jaren het competentiecentrum voor studenten met gezondheidsproblemen en wordt 
door alle betrokkenen in het Duitse hoger onderwijs beschouwd als de bevoegde Duitse instantie 
met specialistische expertise (www.studentenwerke.de/behinderung); 

 Enquête over de situatie van studenten met een beperking of chronische ziekte (beinträchtigt 
studieren- beste 2); 

 Verhoging van de termijnen voor tijdelijke contracten voor academici. 

 
Studenten met een beperking of chronische ziekte vormen een heterogene groep. Volgende beperkingen 
hebben een negateif effect op hun studie: 

 53% geestesziekte 
 20% chronisch-somatische ziekte 
 6% verdere chronische ziekten 
 4% motorische beperking 
 4% specifieke ontwikkelingsstoornissen 
 3% gehoor- en spraakstoornissen 

Duitsland biedt veel overheidssteun en heeft tal van maatregelen voor de deelname aan het beroepsleven 
van mensen met een beperking. Op het gebied van het sociaal recht is de sociale code ‘SGB IX’ 
(revalidatie en participatie van mensen met een beperking) van centraal belang. Het doel van de ‘SGB IX’ 
is het bevorderen van zelfbepaalde en gelijke deelname aan het leven in de maatschappij voor mensen 
met een beperking en mensen die bedreigd worden door een beperking, en het vermijden of tegengaan 
van discriminatie. 

  



 

 

De maatregelen omvatten onder andere: 

1. Een tewerkstellingsverplichting van de werkgevers (Wet op de zwaar gehandicapten) en 
tewerkstellingsverplichting van de werkgevers, Boek IX van het Sociaal Wetboek): 

2. Werkgevers met ten minste 20 werknemers zijn wettelijk verplicht om ten minste vijf procent van hun 
banen toe te wijzen aan mensen met een ernstige beperking. Werkgevers die niet aan deze eis 
voldoen, moeten een compenserende heffing betalen. Wel moet gezegd worden dat bijna een derde 
van de werkgevers die daartoe verplicht zijn, voldoen niet aan deze eis en bieden geen banen aan 
mensen met een ernstige beperking.  

3. Rehabilitatie- en integratiediensten van revalidatiebureaus en integratiekantoren: 

 Rehabilitatieverstrekkers zijn instellingen die maatregelen en diensten uitvoeren en leveren voor 
sociale, medische en beroepsmatige revalidatie. 

 Integratiebureaus worden gefinancierd uit de compensatieresultaten en verzekeren en 
bevorderen de werkgelegenheid van mensen met een ernstige beperking in de deelstaten. 

 De belangrijkste werkgebieden van de integratiebureaus zijn: 
 Het innen en gebruiken van de compensatieheffing 
 Het afdwingen van een speciale bescherming tegen ontslag voor mensen met een ernstige 

beperking of een ernstige beperking met een gelijke status en het toezicht op de naleving ervan: 
Volgens § 168 SGB IX zijn ontslagen van ernstig gehandicapte of gelijkwaardige gehandicapte 
werknemers ongeldig als ze plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming van het 
Integratiebureau. De ernstige beperking of gelijkheid moet echter al zijn erkend bij ontvangst van 
de opzegging, of de aanvraag voor de identiteitskaart van een ernstig gehandicapte of voor 
gelijkheid moet ten minste drie weken voor ontvangst van de opzegging zijn ingediend. 

 Organisatie en uitvoering van de begeleidende bijstand in het beroepsleven voor mensen met 
een zogenaamde ernstige beperking. 

 Opleidings- en onderwijsmaatregelen voor interne integratieteams in arbeids- en personeelsraden 
binnen organisaties, alsook voor vertegenwoordigers van ernstig gehandicapten en 
vertegenwoordigers van de werkgeversinclusie. 

 De uitvoering van diverse gespecialiseerde diensten, d.w.z. technische adviesdiensten of 
gespecialiseerde diensten op het gebied van integratie. 

4. Inclusiebedrijven, tot 2018 bekend als integratieprojecten, zijn juridisch en economisch zelfstandige 
ondernemingen of afdelingen binnen organisaties voor de tewerkstelling van mensen met een 
ernstige beperking op de algemene arbeidsmarkt, waarvan de deelname op andere gebieden 
binnen de algemene arbeidsmarkt bijzondere moeilijkheden met zich meebrengt. Inclusiebedrijven 
(§§ 215 SGB IX) zijn een vorm van tewerkstelling voor mensen met een ernstige beperking die 
geregeld wordt door de Wet op de Gehandicapten (Deel 3 SGB IX), die wettelijk tot de algemene 
arbeidsmarkt behoort, maar die in feite banden legt tussen de werkplaatsen voor mensen met een 
beperking (WfbM) en de algemene arbeidsmarkt. Inclusiebedrijven hebben ten minste 30% ernstig 
gehandicapten in dienst. In de regel mag hun aandeel in het totale aantal werknemers niet meer dan 
50% bedragen. 

5. Voor veel mensen met een beperking betekent deelname aan het beroepsleven in Duitsland 
afhankelijk zijn van speciale systemen, WfbM of vergelijkbare dienstverleners. Ofwel hebben ze 
geen andere optie door een gebrek aan opleidingsvooruitzichten, ofwel wordt de toegang tot de 
algemene arbeidsmarkt op een later tijdstip in het leven om verschillende redenen bemoeilijkt. 

  



 

In 2017 werkten 272.942 mensen in Duitsland bij WfbM. Deze activiteit wordt niet erkend als een arbeidsrelatie, 
maar wordt beschouwd als een vorm van revalidatie en wordt gecompenseerd met minder dan 200 euro per 
maand. De workshop is bedoeld om de overgang van geschikte personen naar de algemene arbeidsmarkt te 
bevorderen door middel van maatregelen. Het biedt een zo breed mogelijk scala aan beroepsopleidingen en 
banen aan, evenals gekwalificeerd personeel en begeleidende sociale diensten. De zogenaamde uitbestede 
banen op de algemene arbeidsmarkt worden ook aangeboden met het oog op de overgang en als permanent 
uitbestede banen (§ 219 SGB IX). 

 De federale participatiewet (2016) is een uitgebreid pakket van wetten dat voorziet in veel 
verbeteringen voor mensen met een beperking. De federale participatiewet creëert meer 
mogelijkheden voor participatie en meer zelfbeschikking voor mensen met een beperking. 
Daartoe behoort bijvoorbeeld het budget voor werk volgens § 61 SGB IX. In het geval van een 
overgang van een werkplaats naar een arbeidsrelatie die onderworpen is aan sociale 
verzekeringsbijdragen, kan de werkgever een loonsubsidie van maximaal 75% ontvangen ter 
compensatie van de vermindering van de prestaties van de werknemer en de uitgaven voor de 
begeleiding en ondersteuning die nodig zijn op de werkplek als gevolg van de beperking. 

Het huidige nationale actieplan voor de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
beperking, kortweg NAP 2.0, is bedoeld om ertoe bij te dragen dat integratie een beginsel wordt waarmee op alle 
gebieden van het leven rekening moet worden gehouden. Op het actieterrein ‘Werk en werkgelegenheid’ worden 
41 maatregelen opgesomd, waarvan de meeste de instrumentele doelstellingen van sensibilisering en verdere 
ontwikkeling van de regelgeving nastreven. 
 

4. Educatieve instrumenten 

Om het inclusie- en leerproces te vergemakkelijken, bieden scholen soms leermiddelen aan voor leerlingen met 
ondersteuning. 

Deze ondersteuning maakt deel uit van de autonomie van elke school en er zijn in dit opzicht grote verschillen 
tussen scholen in Duitsland. 

Speciale onderwijsinstellingen zijn vaak scholen met een aanbod voor de hele dag. Sommige van deze scholen 
worden ook als kostschool gerund. De uitgebreide ondersteuning van de leerlingen maakt deel uit van de 
pedagogische 

concept, onderwijs en individuele ondersteuning vullen elkaar aan. Bij het ontwerpen van de lessen wordt 
speciale aandacht besteed aan de individuele behoeften. De lessen worden deels in kleine groepen gegeven 
of in de vorm van individuele begeleiding. Daarnaast zijn de lesgroottes bij speciale onderwijsinstellingen 
bijzonder laag. Afhankelijk van het type beperking worden therapeutische maatregelen zoals fysiotherapie, 
gedragsoefeningen en logopedie toegevoegd aan de eigenlijke lessen. Er wordt naar behoefte gebruik gemaakt 
van technische en invaliditeitsspecifieke apparatuur en media. 

Leerlingen kunnen via hun zorgverzekeraar persoonlijke hulpmiddelen aanvragen. 
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VII. CONCLUSIES 

 
Dit boek laat zien hoe heterogeen het onderwijsbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking in de EU 
is. Deze heterogeniteit weerspiegelt de verschillende "onderwijsculturen" van inclusie die elk land heeft 
ontwikkeld. Wel heeft European Agency for Special Needs and Inclusive Education geverifieerd dat het 
inschrijvingspercentage van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs varieert van 92,02% tot 
99,97% en dat het totale gemiddelde voor de 29 EU-landen 98,64% bedraagt. Dit betekent dat de huidige trend 
van inclusief onderwijs in Europa bestaat uit een volledige of gedeeltelijke inclusie van leerlingen met een 
beperking in het reguliere onderwijs. 

De inclusieprocessen zijn echter complexer voor studenten met een verstandelijke beperking, met name op de 
universiteit en in het daarop volgende proces van toegang tot de arbeidsmarkt. Het universitair beleid inzake 
inclusie zou een sleutelrol kunnen spelen in dit proces, waarbij een educatieve en beroepsmatige ‘multi-track 
aanpak’, die gemeenschappelijk is voor alle Europese universiteiten, wordt geprojecteerd en geïmplementeerd. 
Een ‘meersporenaanpak’ betekent dat er een ‘speciale’ klas voor studenten met een verstandelijke beperking 
wordt voorgesteld, maar met ruime mogelijkheden voor interactie met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten en 
werknemers. Dit perspectief is in overeenstemming met de aanbevelingen van European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, dat enkele specifieke aanbevelingen aan beleidsmakers en 
universiteitsdocenten heeft gedaan om de inclusieprocessen te verbeteren. Het Europees Agentschap heeft ook 
een gestructureerd en op de student gericht ‘actieplan’ voorgesteld, dat een nuttig instrument kan zijn voor de 
uitvoering van een universitaire opleiding/curriculum. 

 

De fasen van dit actieplan zijn: 

Fase 1: Informatie, observatie en oriëntatie 

Een voorbereidende fase vindt terwijl het Individueel Transitieplan wordt voorbereid. Het doel is om 
de jongere te helpen bij het maken van een individuele keuze en het vinden van een geschikte 
opleidingsplaats. 

Fase 2: Opleiding en kwalificaties 

Deze fase is vooral gericht op de acties die tijdens het opleidingsproces moeten worden 
ondernomen. Het doel is dat de jongere kwalificaties, competenties en bijbehorende certificeringen 
verwerft. 

Fase 3: Empowerment, tewerkstelling en opvolging 

Deze fase is gericht op de gewenste resultaten. Het doel is dat de jongere erin slaagt een baan te 
krijgen en te behouden, te kunnen genieten van een hogere levenskwaliteit en de integratie op de 
arbeidsmarkt te verzekeren en te behouden10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (2006). Special Needs Education in Europe (volume 2). Provision in post-primary education. Report of 
the European Agency for Development in Special Needs Education, p. 78. Retrieved from: https://www.european- agency.org/sites/default/files/special-
needs-education-in-europe-volume-2-provision-in-post-primary-education_Thematic-EN.pdf 

 
 



 

 

Een gemeenschappelijk universitair curriculum zou moeten leiden tot: 

 Een duidelijke analyse van de mogelijkheden van de leerling, het beoordelen van de huidige 
vaardigheden, het identificeren en bespreken van wensen en het plannen en voorbereiden van 
een daaruit voortvloeiend carrièreplan met het gezin. In deze stap moet het uiterst belangrijk zijn 
om een ‘zelfreflectie-instrument’ te hanteren, om de meta-reflectieve vaardigheden van de 
persoon met een verstandelijke beperking te onderzoeken. 

 Het betrekken van leerkrachten/begeleiders, professionals, gezinnen en valide leeftijdsgenoten bij 
de opleidings-/werkgelegenheidsprocessen. Deze coöperatieve aanpak vormt de kern van het 
onderwijsproces en geeft uitdrukking aan het ‘multi-tracking’-perspectief van de opleiding. 

 De evaluatie van het hele proces, uitgevoerd op gestandaardiseerde basis. Het monitoren van de 
resultaten van het trainings-/werkproces gedurende jaren is van fundamenteel belang voor het 
implementeren van verbeteringen in het curriculum. 

Het Erasmus+-project U4Inclusion, dat uitgaat van de beste Europese ervaringen en praktijken, heeft tot 
doel een gemeenschappelijk Europees curriculum voor jongeren met een verstandelijke beperking voor te 
stellen. De uitdaging is om de verschillende inclusieculturen samen te brengen in een gemeenschappelijk 
project, waarbij particuliere en publieke belanghebbenden worden betrokken, om een ‘ecosysteem’ van 
inclusie te creëren, gebaseerd op onderwijs, empowerment, psychologisch welzijn en het bevorderen van 
de individuele competenties van mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn essentiële sleutels om 
de uitdaging van inclusie aan te gaan. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


