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Art. 2 EP EVRM

Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de 

uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de 

opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de 

Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van 

dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun 

eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.



1994: Salamanca Statement and Framework for
Action on Special Needs Education

• Inclusie! Onderwijs afstemmen op behoefte leerling en niet 
andersom.

• Speciaal onderwijs: uitzondering voor een heel klein deel 
van leerlingen. Deze mogen niet geheel uitgesloten worden 
van regulier onderwijs. Deeltijd aanwezigheid moet mogelijk 
zijn.

• Gedetailleerd programma hoe te transformeren naar 
inclusief onderwijssysteem.



Thuiszitters



Art. 29 Kinderrechtenverdrag

De Staten die partij zijn, komen overeen dat het 
onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de zo 

volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, 
talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van 

het kind;



Artikel 8 WPO

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het 
wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen.



Artikel 1.2.1. Web

• Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en
praktische voorbereiding voor de uitoefening van
beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende
opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het
beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene
vorming en de persoonlijke ontplooiing van de
deelnemers en draagt bij tot het maatschappelijk
functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het
voorbereidend beroepsonderwijs en het algemeen
voortgezet onderwijs. Beroepsonderwijs omvat niet
het hoger onderwijs.



Wgbh/cz

1 Het verbod van onderscheid houdt mede in dat 
degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar 
gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te 
verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige 
belasting vormen. 

2 Onder het verrichten van doeltreffende 
aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het 
toelaten van assistentiehonden.
Sinds 1 augustus 2009



Motie Leerrecht 2015



Paul van Meenen
Motie Leerrecht



Leerrecht 



Leerrecht

• Leerrecht is het aan ieder toekomende, 
onvervreemdbare recht op emotionele en 
verstandelijke ontwikkeling, op ontwikkeling 
van de creativiteit en op het verwerven van 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden 
alsmede de kennis die, tezamen en in onderlinge 
samenhang, noodzakelijk zijn voor volledige 
ontplooiing van de persoonlijkheid en voor 
verantwoord burgerschap.

• Theo Storimans, 30 maart 2010



Art 24 lid 1 VRPH

“….waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief
onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen 
voor een leven lang leren en wel met de volgende 
doelen: de volledige ontwikkeling van het menselijk 
potentieel en het gevoel van waardigheid en 
eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging 
van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de 
menselijke diversiteit;”

Sinds 14 juli 2016



Medisch en sociaal model van handicap



HK Danmark, § 41

• Bijgevolg moet worden vastgesteld dat een 
begrip „handicap” in de zin van richtlijn 2000/78 
kan vallen indien deze ziekte leidt tot een 
beperking die onder meer het gevolg is van 
lichamelijke, geestelijke of psychische 
aandoeningen die in wisselwerking met diverse 
drempels de betrokkene kunnen beletten 
volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid 
met andere werknemers aan het beroepsleven 
deel te nemen, en die beperking langdurig is.



Art. 24 lid 2 onder e VRPH

• Doeltreffende, op het individu toegesneden, 
ondersteunende maatregelen worden genomen 
in omgevingen waarin de cognitieve en sociale 
ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, 
overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij 
niemand wordt uitgesloten.

• Bijvoorbeeld leerplan, ondersteunende 
technologische middelen, persoonlijke 
assistentie. 



Tweet CvdRvdM

Iedereen heeft recht op goed inclusief onderwijs. Passend 
onderwijs als uitwerking inclusief onderwijs is niet geslaagd. 
Aantal leerlingen in speciaal onderwijs stijgt en kwaliteit van 
ondersteuning in regulier onderwijs wordt niet gemeten. 

#svho



Land van exclusie



Comité voor het Europees Sociaal Handvest: 
België schendt recht op onderwijs 

Het Comité oordeelt dat het speciaal onderwijs voorbij 
gaat aan het recht om deel te mogen nemen in een 
gewone school dicht bij huis. Niet alleen het weigeren 
van toelating tot het reguliere onderwijs is een 
probleem. Het Comité benoemt ook de vele barrières in 
het reguliere onderwijs die tonen dat het onderwijs niet 
inclusief is en dat ook maatregelen ontbreken om 
inclusie te bewerkstelligen;

Publicatie 29 maart 2018



Artikel 23 lid 2 Grondwet

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van 
de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van 
onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en 
de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander 

bij de wet te regelen.



Maatwerk

1 De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde 
onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die 
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen 
verschillen.

2 Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling 
vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten 
met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere 
eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b. Een vrijstelling kan slechts worden 
verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het 
bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten 
voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is 
verleend



Passend examineren

De situatie dat een persoon met dyscalculie eerst wel, maar 
bij het CSE geen formulekaart mag gebruiken, is 
vergelijkbaar met de situatie van een slechtziende die eerst 
wel, maar bij het CSE geen bril mag dragen, aldus Van Luit.

De Commissie wijst in dit kader op de rangorde in wetgeving, 
waarbij een wet in formele zin (de WGBH/CZ) boven een 
Algemene Maatregel van Bestuur (het Eindexamenbesluit) 
en het besluit van het College, zoals gepubliceerd op 4 
november 2011 op www.examenblad.nl, gaat. 

CvdRM: Oordeelnummer 2012-85



Thuisonderwijs

Vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder a en b, Leerplichtwet

Maatwerk op locatie

Onderwijs Jeugdhulp Medische zorg

O
verheid

O
uders

Regulier onderwijs

Dood spoor thuiszitters

Onderweg naar inclusief onderwijs?



De routeplanner

1.  Repareren onderwijs achterstand en OPP 
met handelingsdeel

2.  Reorganiseren van onderwijsprogramma
funderend onderwijs 

3.  Faciliteren beroepsonderwijs en hoger 
onderwijs



Gilden

Gild Fryske Mounders http://molenaarworden.nl/

http://molenaarworden.nl/


Het Gildenstelsel



Meesterproef



Gildenhuizen



ROC Leiden



1863 Wet op het middelbaar 
onderwijs



(Hoger) middelbaar onderwijs

• Ten behoeve van de burgerij ontstaat 
middelbaar en hoger middelbaar onderwijs 
(Hbs)

• Thorbecke ziet het eventuele 
vervolgonderwijs van de arbeiders 
uitdrukkelijk niet als een overheidstaak maar 
als een zaak van de bazen en de patronen.



Ambachts- en vakscholen





Universal human rights
“Where, after all, do universal human rights begin? In 
small places, close to home – so close and so small that 
they cannot be seen on any maps of the world. Yet they 
are the world of the individual person; the 
neighbourhood he lives in; the school or college he 
attends; the factory, farm or office where he works. 
Such are the places where every man, woman and child 
seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity 
without discrimination. Unless these rights have 
meaning there, they have little meaning anywhere. 
Without concerned citizen action to uphold them close 
to home, we shall look in vain for progress in the larger 
world.”



Eleanor Roosevelt



De toekomst
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