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ABSTRACTS
Door de vooruitgang van medische kennis en de verbeterde therapeutische mogelijkheden groeien kinderen met een chronische aandoening op tot volwassenen die actief
wensen te participeren aan het maatschappelijk gebeuren. Kinderen en jongeren met
specifieke gezondheidsnoden botsen vaak op barrières die een succesvolle schoolloopbaan hypothekeren. Deze barrières zijn niet alleen toe te schrijven aan de gevolgen van hun aandoening maar evenzeer aan belemmerende factoren die ze ervaren in
de onderwijscontext.
In dit artikel wordt vooreerst ingegaan op de problematiek van kinderen en jongeren
met specifieke gezondheidsbehoeften (prevalentie, gevolgen voor functioneren en
ontwikkeling, en modellen om hun functioneren in beeld te brengen) en de onderwijsen opvoedingsbehoeften die hiermee gepaard gaan, om vervolgens de wet- en regelgeving te belichten die hun recht op onderwijs moeten garanderen. In Vlaanderen
werd internationale regelgeving vertaald naar het zogenaamde M-Decreet dat meer
waarborgen biedt op toegang tot een school naar keuze voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Chronische aandoening – Participatie in het onderwijs – Rechtspositie minderjarige
– M-Decreet
Due to the advancement of medical knowledge and the improved therapeutic possibilities children with a chronic disease grow up into adults who actively want to participate in social life. Children and young people with special health needs are often
confronted with barriers that hamper successful schooling. These barriers are not just
related to their health condition but also to impeding factors they experience in the
educational context.
This article firstly discusses the issue of children and young people with special
health needs (prevalence, impact on functioning and development, and models to
describe their functioning) and the educational needs related to this. Secondly,
laws and regulations warranting their right to education are highlighted. In Flanders, international regulation has been translated into the so-called M-decree that
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provides more guarantees of access to a school of choice for children with special
educational needs.
Chronic condition – Participation in education – Legal status of minor – M-decree
Les progrès en matière de connaissances médicales et de possibilités thérapeutiques
permettent aux enfants atteints d’une affection chronique de grandir en adultes désireux de s’insérer activement dans la société. Ces jeunes requérant des soins spécifiques sont souvent confrontés à des obstacles hypothéquant le succès de leur carrière
scolaire. Ceux-ci ne sont pas uniquement la conséquence de leur affection, mais également le fait de barrières dans le contexte scolaire.
Cet article développe la problématique des jeunes aux besoins de santé spécifiques
(prévalence, incidence sur le développement, modèles pour cartographier leur fonctionnement) et souligne les besoins en matière d’enseignement qui en découlent.
Sont ensuite décrites la législation et la réglementation devant leur assurer le droit à
l’éducation. En Flandre, l’application de la réglementation internationale a donné
naissance au ‘décret M’ qui apporte plus de garanties aux enfants ayant des besoins
d’enseignement spécifiques pour l’accès à une école de son choix.
Affection chronique – Participation à l’enseignement – Statut juridique des mineurs
– Décret M

INLEIDING
De Belgische Grondwet en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (verder Kinderrechtenverdrag) garanderen het recht op onderwijs in de school naar keuze voor
elk kind (Verenigde Naties, 1989). Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met
een Handicap (verder Gehandicaptenverdrag) expliciteert deze rechten ook voor
kinderen met een beperking. Dit laatste verdrag vermeldt in zijn preambule onder
meer het volgende over het begrip handicap: “Erkennend dat het begrip handicap
aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de wisselwerking tussen personen
met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.”
(Verenigde Naties, 2006).
Ook kinderen met een chronische aandoening ondervinden ten gevolge van hun
aandoening functiebeperkingen die hun participatie aan het maatschappelijke
leven, en meer specifiek binnen onderwijs, hypothekeren.
Het begrip ‘chronische ziekte’ verwijst naar een grote verscheidenheid van pathologie zoals epilepsie, astma, mucoviscidose, diabetes mellitus, reuma, aangeboren
hartafwijkingen, tumoren, neuromusculaire aandoeningen, inflammatoire darmziekten (Elich & Sinnema, 2010). Het betreft aandoeningen die verschillen in oorzaak, ernst, duur, verschijningsvorm en/of prognose, al dan niet gepaard gaande
met functionele beperkingen. Over het algemeen spreekt men van ’chronisch’ wanneer de aandoening meer dan drie maanden aanwezig is, wat niet noodzakelijk betekent dat de patiënt continu symptomen ondervindt. Klachtenvrije periodes kunnen
elkaar afwisselen met episodes van acute opstoten. Sommige chronische aandoeningen zijn progressief en kunnen op zich aanleiding zijn tot overlijden.
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Naast deze eerder – enge – somatische omschrijving wordt voor chronische ziekte in
toenemende mate gebruik gemaakt van de term ‘Special Healthcare Needs’ (SHN) of
‘Specifieke Gezondheidsbehoeften’. “Children with Special Health Care Needs are those
who have or are at increased risk for a chronic physical, developmental, behavioural or emotional
condition and who also require health and related services of a type and amount beyond that
required by children in general” (Newacheck et al., 1998: 117). Deze laatste – bredere –
definitie omvat zowel somatische (bv. mucoviscidose, hersenverlamming) als mentale aandoeningen (bv. autisme, depressie). Dit verklaart meteen ook de zeer grote
variatie aan verschijningsvormen en ernst van deze aandoeningen, en dus ook de
grote verscheidenheid aan noden die hiermee gepaard gaan (Bramlett et al., 2009;
O’Connor et al., 2015).
Zoals hoger beschreven, kijkt het Gehandicaptenverdrag naar ‘handicap’ als een
wisselwerking tussen een functiebeperking van een persoon enerzijds en zijn fysieke,
sociale en economische omgeving anderzijds. Een volwaardige participatie realiseren voor kinderen en jongeren met specifieke gezondheidsbehoeften vraagt daarom
een aanpak vanuit een model waarin deze voortdurende interactie vormgegeven
wordt.
In dit artikel wordt vooreerst ingegaan op de problematiek van kinderen en jongeren
met specifieke gezondheidsbehoeften (prevalentie, gevolgen voor functioneren en
ontwikkeling, en modellen om hun functioneren in beeld te brengen), om vervolgens
de wet- en regelgeving te belichten die hun recht op onderwijs moeten garanderen.

1. KINDEREN EN JONGEREN MET SPECIFIEKE GEZONDHEIDSBEHOEFTEN
1.1. PREVALENTIE
Dankzij de vooruitgang van medische kennis en betere behandelingsmethoden stijgt
de prevalentie van kinderen en jongeren met een chronische aandoening die volwassen worden en hun plaats in de maatschappij willen innemen. Parallel hiermee is de
focus van medische zorg verschoven van de behandeling van de aandoening naar
ondersteuning van het opgroei- en ontwikkelingsproces van deze kinderen en jongeren. Meer en meer wensen zij ook school te lopen in het gewoon onderwijs samen
met hun leeftijdsgenoten (Nabors & Lehmkuhl, 2004).
Prevalentiecijfers van kinderen en jongeren met een chronische aandoening zijn in
belangrijke mate afhankelijk van de gehanteerde definities. Cijfers uit verschillende
landen variëren daarom sterk. Zo rapporteert onderzoek uit Australië en de US dat
tot 20% van de jonge kinderen hun schoolcarrière start met ontwikkelings- of
gezondheidsproblemen die extra ondersteuning vereisen in het onderwijs (O’Connor et al., 2015). Epidemiologisch onderzoek in Nederland wijst op een prevalentie
tussen 10% en 20%. Ongeveer één op drie van deze kinderen ondervindt een duidelijke hinder in zijn of haar functioneren op school of vrije tijd (Elich & Sinnema,
2010). Alhoewel het zowel om ernstige cognitieve als fysieke beperkingen kan gaan,
hebben de meeste kinderen te maken met milde tot matige functiebeperkingen
waardoor zij school kunnen lopen in het gewoon onderwijs zonder behoefte aan
specifieke individuele maatregelen (Nabors & Lehmkuhl, 2004; Thies & McAllister,
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2001). Toch ondervindt ongeveer 40% van de kinderen en jongeren met een chronische aandoening in mindere of meerdere mate problemen op school. Strategieën
om deze problemen te detecteren en ermee om te gaan zijn cruciaal om aan hun
noden tegemoet te komen, en hierdoor de impact van eventuele functiebeperkingen
te minimaliseren en hun welbevinden en participatie op school te verhogen (Lollar
& Simeonsson, 2005; Nabors & Lehmkuhl, 2004). Deze cijfers zijn wellicht een
onderschatting van de reële problematiek omdat er voor heel wat chronische aandoeningen geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn (Mokkink et al., 2007).

1.2. GEVOLGEN VOOR HET FUNCTIONEREN EN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN
EN JONGEREN

Een chronische aandoening heeft invloed op de fysieke, sociale en psychologische
ontwikkeling van een kind. Naast de ziekte zelf kan ook de behandeling een impact
hebben op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Medicatie, revalidatie,
frequente ziekenhuisopnames, regelmatig doktersbezoek, de nood aan regelmatige
rustpauzes, schoolverzuim of speciale voedingsvoorschriften verstoren het normale
levensritme.
Vooreerst kunnen lichamelijke klachten, zoals pijn of vermoeidheid, oorzaak zijn van
concentratie- en/of leerproblemen. Regelmatige afwezigheden op school vormen
bovendien een risico op leer- en schoolachterstand (Elich & Sinnema, 2010). Verder
kunnen kinderen die in hun fysieke activiteiten beperkt worden, en hierdoor weinig
lichamelijke of sensorische ervaringen opdoen, vertraging oplopen in verschillende
domeinen van de ontwikkeling (lichamelijk, sensorieel of algeheel). Zij worden
geconfronteerd met een lichaam waar ze niet kunnen op vertrouwen, lichaamsfuncties worden onvoorspelbaar en laten hen onverwacht in de steek. Ook medicatie kan
de lichamelijke groei en ontwikkeling vertragen, in het bijzonder wat de puberteitsontwikkeling van adolescenten betreft (Elich & Sinnema, 2010). De aandoening en
behandeling kunnen ten slotte ook een hypotheek leggen op de sociale contacten
met leeftijdsgenoten, vrije tijd voor sport en spel of voor het beleven van cultuur. Ze
hebben minder kansen om hun sociale vaardigheden te oefenen, moeten vaak rekenen op de hulp en ondersteuning van hun vrienden waardoor de wederkerigheid in
hun relaties met leeftijdsgenoten onder druk komt te staan. Wanneer de ziekte
bovendien gepaard gaat met afwijkende uiterlijke kenmerken, dreigt een compleet
sociaal isolement wanneer het kind of de jongere zich uit schaamte terugtrekt. Door
hun kwetsbaarheid en bijzondere zorgnoden hebben ouders, broers en zussen
bovendien de neiging het chronisch zieke kind of jongere in bescherming te nemen.
Daardoor blijven ze langer in een afhankelijke relatie dan hun leeftijdsgenoten (Elich
& Sinnema, 2010).

1.3. VAN EEN DIAGNOSE VAN HANDICAP NAAR HET FUNCTIONEREN IN
CONTEXTEN: EEN PARADIGMASHIFT
Tot vrij recent werd een handicap beschouwd als een kenmerk van een individu,
waar de aandoening of de functiebeperking werd gezien als de unieke oorzaak van
persoonlijk lijden, uitsluiting en stigmatisatie. Hoewel deze visie nog steeds wijdverLARCIER  TJK 2016/3
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spreid is, is het concept ‘handicap’ sinds de jaren ’60 van vorige eeuw opvallend
gewijzigd. De gangbare ‘reductionistische’ visie op handicap werd in vraag gesteld,
en het belang van omgevingsfactoren als bepalend element in het ontstaan van een
handicap werd gaandeweg meer op de voorgrond geplaatst. Deze veranderde kijk
op handicap is mede te danken aan een beweging die opkomt voor de rechten van
personen met een beperking. Omgevingsfactoren worden in deze context breed
gedefinieerd en omvatten niet alleen fysieke kenmerken zoals gebouwen, landschappen of klimatologische omstandigheden, maar ook sociale, politieke, economische,
institutionele en culturele dimensies (Fougeyrollas et al., 1998b).
Ook het concept ‘omgeving’ is voortdurend in evolutie. Theoretische modellen werden ontwikkeld vanuit verschillende disciplines, waaronder de sociologie, psychologie, ergonomie, ergotherapie, antropologie en psychiatrie. Deze modellen hebben
met elkaar gemeen dat zij de relatie (interactie) tussen een individu en zijn omgeving
proberen in kaart te brengen.
Een theoretisch model waar in het kader van chronische ziekte en handicap vaak
naar verwezen wordt is het zogenaamde ecologisch model van Bronfenbrenner
(Figuur 1). Het beschrijft de wisselwerking tussen het zich doorheen zijn levensloop
ontwikkelende individu en de steeds veranderende nabije omgeving (microsysteem)
waarin dit individu zich bevindt. Dit proces wordt op zijn beurt beïnvloed door de
wisselwerking tussen de nabije omgeving en de grotere sociale context waar een individu deel van uitmaakt (exosysteem en macrosysteem) (Bronfenbrenner, 1977).
Figuur 1: Het ecologisch model van Bronfenbrenner (Niederer et al., 2009)
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In dezelfde periode was ook het concept ‘gezondheid’ onderhevig aan grondige veranderingen. Tot in het midden van vorige eeuw werd ‘gezondheid’ opgevat als de
afwezigheid van ziekte. Op zijn beurt werd ziekte beschouwd als een lichamelijk
defect dat moest worden hersteld door een arts, met weinig aandacht voor de subjectieve beleving door de patiënt. Deze visie lag aan de basis van het zogenaamde
biomedische model van gezondheid en ziekte. Pas in 1948 werd ‘gezondheid’ door
de Wereldgezondheidsorganisatie op een positieve wijze gedefinieerd: “as a state of
complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2006). In deze definitie blijkt reeds aandacht voor het complexe
samenspel van biologische, psychische en sociale factoren. Recentelijk werd deze
WHO-definitie door een internationale groep van gezondheidsexperts, onder leiding van Nederlandse arts Machteld Huber, aangevuld met “the ability to adapt and to
self manage” (Huber et al., 2011:2), wat verwijst naar ‘gezondheid’ als het vermogen
van een individu om optimaal te functioneren in zijn of haar omgeving of het vermogen zich aan te passen aan zijn of haar omgeving of setting. Deze positieve benadering van gezondheid erkent de rol van sociale en fysieke omgevingsfactoren op
gezondheid, alsook de actieve participatie van de betrokkene hierin, ten volle.
Het is dan ook verbazingwekkend dat deze inzichten, die reeds vroeg in de vorige
eeuw ingang vonden, vandaag nog zo weinig terug te vinden zijn in interventies en
ondersteuning van personen met een chronische aandoening. Nog te vaak worden
chronische aandoeningen benaderd vanuit een specialistisch medisch model en niet
vanuit het hoger genoemde holistische perspectief van de persoon met een chronische aandoening. Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op de aanpak en begeleiding van kinderen en jongeren met een chronische aandoening in hun verschillende contexten en in het bijzonder op school, en op hun kansen op een succesvolle
schoolloopbaan.

1.3.1. MODELLEN OM DE ONDERWIJS- EN PARTICIPATIEBEHOEFTEN VAN KINDEREN EN
JONGEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING IN KAART TE BRENGEN

Inspiratie voor een conceptueel model dat daadwerkelijk helpt om de rechten van
kinderen en jongeren op onderwijs en een succesvolle schoolloopbaan te garanderen, vinden we in het zogenaamde ‘handicapcreatiemodel’ van Fougeyrollas (Fougeyrollas et al., 1998a). Handicap wordt hierin opgevat als de resultante van een
interactie tussen kenmerken van een individu enerzijds en zijn of haar omgeving
anderzijds. Dit betekent dat handicap, omschreven als een kenmerk dat bijvoorbeeld bij een persoon met een chronische aandoening of fysieke beperking in alle
omstandigheden aanwezig is, geen correcte definitie is. Wel kan er sprake zijn van
een ‘handicapsituatie’ wanneer een individu als gevolg van beperkingen/stoornissen
in een specifieke context niet of onvoldoende in staat is om zich te ontwikkelen en
zijn of haar maatschappelijke rol op te nemen. M.a.w., een handicap op zich
bestaat niet maar kan wel gecreëerd worden wanneer de context de maatschappelijke participatie van bijvoorbeeld een kind met een beperking of een chronische
aandoening in de weg staat. Deze maatschappelijke participatie wordt breed opgevat, en omvat zowel activiteiten van het dagelijkse leven als rollen die door de socioculturele context van een individu erkend worden als evidente activiteiten rekening
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houdend met zijn leeftijd, geslacht, en sociale en persoonlijke identiteit (Fougeyrollas et al., 1998a, 1998b). Voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening
is schoollopen een heel belangrijke activiteit om tot volle ontwikkeling te komen en
volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij (Fougeyrollas & Beauregard,
2001).
Dit handicapcreatiemodel leert ons dat, om tegemoet te komen aan de specifieke
onderwijs- en participatiebehoeften van kinderen en jongeren met een chronische
aandoening, de interactie tussen het kind of de jongere en zijn context in beeld moet
komen. Niet de stoornis of de beperking van het individu op zich, maar een analyse
van de interactie tussen de persoonlijke factoren en de omgevingsfactoren zal bepalend zijn om de onderwijsnoden van een kind of jongere met een chronische aandoening en het onderwijsaanbod op mekaar af te stemmen.
Gemeenschappelijke taal en referentiekaders verhogen de kansen op een efficiënte
aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelde de International Classification
of Functioning Disability and Health (ICF), waarvan in 2007 een versie voor kinderen en
jongeren werd gepubliceerd (Children & Youth version, ICF-CY). Dit is een raamwerk
dat nauw aansluit bij het ‘handicapcreatiemodel’, en een gestandaardiseerde taal
biedt waardoor het mogelijk is om het functioneren van kinderen en jongeren met
een gezondheidsprobleem gedetailleerd in kaart te brengen (Gijsbers, 2006). Het
laat toe om alle aspecten van het dagelijks functioneren van kinderen in hun verschillende contexten, de schoolcontext in het bijzonder, te identificeren. Met behulp
van ICF-CY kan het functioneren van kinderen en jongeren beschreven worden vanuit verschillende perspectieven die de klassieke medische diagnose en de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme overstijgen. De ICFtaal biedt immers de gepaste termen om het functioneren ook te beschrijven vanuit
het perspectief van het menselijk handelen (activiteiten) en van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven (participatie). Bovendien wordt de aandacht
voor persoonlijke (individuele achtergrond) en externe (fysieke en sociale omgeving)
factoren uitdrukkelijk in de evaluatie van het functioneren opgenomen. Hierdoor
ontstaat een integratief beeld van de onderwijs- en participatiebehoeften van een
individuele leerling en de bevorderende en belemmerende externe en persoonlijke
factoren. Samen met de leerling, zijn ouders en het schoolteam kan op basis hiervan
bewust nagedacht worden over de wijze waarop barrières kunnen worden weggewerkt en bevorderende factoren versterkt. De taal van ICF-CY is vrij van vakjargon en
faciliteert communicatie over disciplines heen.
Dit raamwerk wordt in Vlaanderen momenteel reeds gebruikt in de revalidatiesector, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en
recentelijk, sinds de invoering van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (verder M-Decreet), ook door de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

1.3.2. FUNCTIONEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING OP SCHOOL
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening lopen meer risico dan hun
leeftijdsgenoten op schoolse vertraging en ongekwalificeerde uitstroom uit het
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onderwijs, en dit ongeacht de ernst van hun aandoening. De chronische aandoening op zich en de functionele beperkingen die hiermee gepaard gaan, volstaan echter niet om deze risico’s te verklaren. Kinderen en jongeren met specifieke gezondheidsbehoeften ondervinden barrières die volwaardige participatie aan onderwijs
belemmeren. “Deze hindernissen kunnen zich zowel in de fysieke omgeving en in
infrastructuur situeren, als in institutionele factoren (bv. school) en overheidsbeleid,
diensten en ondersteuning, en in attitudes en sociale interacties.” (Law et al., 2007).
Uit de literatuur blijkt dat een aantal onderwijs- en participatiebehoeften generiek
is voor alle kinderen en jongeren met een chronische aandoening (Avramidis, 2013;
Hemmingson & Borell, 2002; Mukherjee et al., 2000, 2002).
Voorbeelden hiervan zijn:
 gebouwen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en beschikken over liften
(fysieke omgeving en infrastructuur);
 een pedagogisch-didactische aanpak die afgestemd is op de onderwijs- en participatiebehoeften van het kind of de jongere met een chronische aandoening
(institutionele factoren, schoolbeleid);
 voldoende middelen voor de implementatie van regelgeving die participatie van
kinderen en jongeren met een chronische aandoening faciliteert (overheidsbeleid);
 samenwerken met CLB en netwerkpartners, zoals synchroon internetonderwijs
en tijdelijk onderwijs aan huis en gezondheidsprofessionals (diensten en ondersteuning);
 begripvolle attitude van het schoolteam en medeleerlingen (attitudes en sociale
interacties).

2. RECHT OP ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE
GEZONDHEIDSBEHOEFTEN

In functie van de sociale ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren
is het kunnen schoollopen met leeftijdsgenoten cruciaal. Zich deel voelen van een
groep, gewoon een kind of een jongere zijn zoals de anderen, zich kunnen spiegelen
aan ‘peers’ is belangrijk voor een latere maatschappelijke participatie. Het is een uitdaging voor de samenleving in het algemeen, en het onderwijs in het bijzonder, om
deelname aan het normale schoolgebeuren voor deze groep mogelijk te maken.
Uiteraard is de actieve betrokkenheid hierin van de kinderen en jongeren zelf van
groot belang. Actieve betrokkenheid moet hier gelezen worden als mee weten, mee
denken, mee beslissen, mee doen en mee evalueren. Deze emancipatorische en
bekrachtigende (empowering) benadering geeft kinderen en jongeren met een chronische aandoening controle over hun ontwikkeling en versterkt hen in een groei naar
zelfstandige individuen.
Regelgeving, sterke betrokkenheid van leerlingen en ouders, samenwerking tussen
scholen en CLB, en samenwerking met gezondheidspartners dragen bij tot het realiseren van het recht op onderwijs voor leerlingen met een chronische ziekte.
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2.1. INTERNATIONALE VERDRAGEN ALS BEVORDERENDE FACTOR
Parallel met de wijzigende visie op handicap in de gezondheidszorg, hebben zich
ook op juridisch vlak belangrijke evoluties voorgedaan wat de rechten van personen
met een handicap betreft. De eerder geciteerde definitie van handicap in het Gehandicaptenverdrag1 sluit nauw aan bij de uitgangspunten van het handicapcreatiemodel (Fougeyrollas et al., 1998a).
Het verdrag vertrekt vanuit een emancipatorische visie waarbij het personen met een
handicap erkent als autonome, onafhankelijke individuen die in staat zijn hun eigen
keuzes te maken door actief betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen
zowel op vlak van het beleid en programma’s, als wat henzelf betreft. Kinderen met
een handicap moeten van dezelfde rechten kunnen genieten als andere kinderen. Er
kan geen onderscheid gemaakt worden op basis van een handicap. Staten die dit
verdrag hebben geratificeerd, verbinden er zich toe alle mogelijke maatregelen te
nemen om kinderen met een handicap op voet van gelijkheid van deze rechten te
laten genieten. Dit veronderstelt onder meer maatregelen om op alle niveaus van het
onderwijssysteem een respectvolle houding te bevorderen ten aanzien van kinderen
en jongeren met een handicap.
Personen met een handicap hebben recht op diensten en ondersteuning die volwaardige participatie in alle levensdomeinen mogelijk maken. Dit impliceert volgens
de preambule van het Gehandicaptenverdrag “een toegankelijke fysieke, sociale,
economische en culturele omgeving, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en tot
informatie en communicatie om personen met een handicap in staat te stellen alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle te genieten” (Verenigde Naties,
2006).
Artikel 24 van dit verdrag garandeert het recht op onderwijs voor personen met een
handicap. Het vertrekt vanuit het principe dat onderwijs inclusief is op alle niveaus
en dat buitengewoon onderwijs de uitzondering vormt. Onderwijs wordt erkend als
een uiterst belangrijke hefboom voor de ontwikkeling en ontplooiing van menselijk
potentieel en heeft maximale participatie in alle levensdomeinen tot doel. Onderwijs
werkt emancipatorisch en ‘empowerend’ waardoor een individu beter in staat is om
rechten zoals recht op arbeid, recht op een behoorlijke levensstandaard, recht op
vrije meningsuiting, politieke en culturele rechten, daadwerkelijk uit te oefenen (De
Beco, 2013).
Krachtens artikel 24, (2) van het Gehandicaptenverdrag hebben personen met een
handicap recht op redelijke aanpassingen en ondersteuning naargelang hun
behoefte om effectieve participatie aan onderwijs te faciliteren en op doeltreffende,
individueel aangepaste ondersteunende maatregelen waarin de cognitieve en
sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd. Artikel 24, (4) legt de verplichting op
om leerkrachten voldoende op te leiden om hoogwaardig onderwijs aan personen
met een handicap kwaliteitsvol vorm te geven. De verplichtingen opgesomd in artikel 24 beperken zich niet tot het leerplichtonderwijs maar zijn ook van toepassing
1
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Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Verenigde Naties, 13 december 2006. Geraadpleegd
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op het tertiair onderwijs, beroepsopleidingen, volwassenonderwijs en levenslang
leren.
Dezelfde principes vinden we ook terug in het Kinderrechtenverdrag2, waarin een
emancipatorische visie op ontwikkeling van kinderen vertaald wordt in de rechten
op onderwijs voor alle kinderen (art. 28), het doel van onderwijs (art. 29) en de
rechten van kinderen met een handicap (art. 23) in het bijzonder. Het belang van
kinderen staat steeds centraal (art. 3): “Onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind en op het voorbereiden op
een actief leven als volwassene” en “Voor kinderen met een handicap moet de toegang tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie,
voorbereiding op een beroep en recreatiemogelijkheden worden gewaarborgd op
een wijze dat het kind een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij en
persoonlijke ontwikkeling bereikt.”
Het principe van het inclusief onderwijs kent zijn oorsprong in de Salamanca Statement (1994)3 (De Beco, 2013). Deze verklaring kreeg vorm tijdens de UNESCO World
Conference on special needs education and equality, en stelt met betrekking tot het recht
op onderwijs voor personen met een handicap dat “those with special educational needs
must have access to regular schools which should accomodate them within a childcentred pedagogy capable of meeting these needs”4 en dat “regular schools with this inclusive orientation are
the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all”5 (De Beco, 2013).
Met de ondertekening van de Salamanca-verklaring engageerde Vlaanderen zich om
inclusief onderwijs als principe te implementeren in regelgeving en beleid, en alle
kinderen toegang te geven tot het gewoon onderwijs tenzij zich om dwingende redenen een andere keuze opdringt.
Het hoger genoemde handicapcreatiemodel, dat een volwaardige participatie van
personen met een chronische aandoening of beperking aan het maatschappelijke
leven als het ultieme doel stelt, heeft ook een invloed op de mate waarin kinderen
en jongeren betrokken worden in besluitvorming over voor hen belangrijke levensdomeinen zoals schoolloopbaan of een hulpverlenings- of therapeutisch traject.
Ouders worden gezien als de eerste verantwoordelijken voor de ontwikkeling en de
bescherming van hun kind, hierbij rekening houdend met zijn capaciteiten die evolueren met de leeftijd. Kinderen en jongeren zijn niet langer het lijdend voorwerp van
beslissingen die in hun belang door volwassenen worden genomen. Participatie, in
functie van leeftijd en maturiteit, in de besluitvormingsprocessen is een sleutel tot
emancipatie en ‘empowerment’ van kinderen en jongeren. Het decreet betreffende de
rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp (verder Decreet Rechtspo-

2

3

4
5

Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
20 november 1989. Officiële Nederlandse vertaling. Geraadpleegd op 28 februari 2016: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf.
World Conference on Special Needs Education, Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education: Access and Equality, Salamanca, 7-10 June 1994, http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/
098427eo.pdf.
Art. 2 Salamanca Statement.
Art. 3 Salamanca Statement.
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sitie) is een belangrijke bron van inspiratie om kinderen en jongeren bij de besluitvorming over passend onderwijs te betrekken (zie verder in dit artikel onder § 2.2.2).

2.2. VERTALING VAN INTERNATIONALE VERDRAGEN IN VLAAMSE REGELGEVING
2.2.1. RECHT OP PASSEND ONDERWIJS
Vooreerst waarborgen de artikelen 22bis en 24 van de Belgische Grondwet6 het recht
op onderwijs voor elk kind. De Staat waarborgt dat maatregelen en diensten ter
beschikking staan van kinderen en jongeren die hiertoe bijdragen.
Tot de invoering van het decreet betreffende maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (verder M-Decreet) werd het recht op inschrijving in het
gewoon onderwijs voor kinderen met een beperking geregeld door het Gelijkeonderwijskansendecreet (verder GOK-Decreet)7. Kinderen met een inschrijvingsverslag
buitengewoon onderwijs die toegang wensten tot het gewoon onderwijs werden
ingeschreven in het gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarden8. De school
maakte vervolgens een draagkrachtafweging op basis van vijf criteria: (1) de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
(2) de concrete ondersteuningsnoden van de leerlingen op het vlak van de leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; (3) inschatting van het regulier aanwezige draagvlak in de school inzake zorg; (4) beschikbare ondersteunende
maatregelen binnen en buiten het onderwijs; en (5) het intensief betrekken van de
ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces9. Op basis van
deze draagkrachtafweging door de school werd in de meeste gevallen de inschrijving
ontbonden. De school besliste dus of een kind al dan niet effectief werd ingeschreven (De Beco, 2013). Scholen werden niet verplicht om redelijke aanpassingen te
doen. Hierdoor werd artikel 24, (2) van het Gehandicaptenverdrag, dat het nemen
van redelijke aanpassingen dwingend maakt, niet gerespecteerd.
In maart 2014 werd het M-Decreet door het Vlaams Parlement gestemd10. Hierdoor
wordt het recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen met een beperking in het
gewoon onderwijs een feit. Dit decreet brengt de onderwijsregelgeving in Vlaanderen een stap dichter bij het artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag. Een leerling
met specifieke onderwijsbehoeften wordt in dit decreet als volgt gedefinieerd
(art. I.1, § 28bis): “een leerling met langdurige en belangrijke participatieproblemen
die te wijten zijn aan het samenspel tussen: a) één of meerdere functiebeperkingen
op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak, b) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en c) persoonlijke en externe factoren”. Door deze definitie te
hanteren zet men voor leerlingen met een chronische aandoening binnen onderwijs
een eerste stap, weg van het traditionele medische model, naar een focus op hun
individuele onderwijs- en opvoedingsbehoeften gekoppeld aan de ondersteunings6
7
8
9
10
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De Belgische Grondwet. Geraadpleegd op 28 februari 2016: http://www.senate.be/doc/const_nl.html.
Decr. 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen, BS 14 september 2002 (GOK-Decreet).
Art. 37undecies, § 2 Decreet Basisonderwijs; art. 110/11, § 2 Codex Secundair Onderwijs.
Art. 37undecies, § 3 Decreet Basisonderwijs; art. 110/11, § 3 Codex Secundair Onderwijs.
Decr.Vl.Parl. 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, BS
28 augustus 2014.
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behoeften van het schoolteam en de ouders. Het versterkt het recht van leerlingen
en ouders om onderwijs te volgen in de school van eigen keuze en garandeert meteen het recht op buitengewoon onderwijs.
Redelijke aanpassingen zoals gespecificeerd in het Gehandicaptenverdrag zijn een
recht en worden afdwingbaar. De school voor gewoon onderwijs kan niet langer
draagkracht inroepen om een leerling met een verslag buitengewoon onderwijs
(‘verslag’) niet in te schrijven. Een leerling met een ‘verslag’ moet door de school
voor gewoon onderwijs worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. De
school heeft de verantwoordelijkheid om in overleg met de ouders, de klassenraad
en het CLB na te gaan welke aanpassingen nodig zijn om de leerling toe te laten
studievoortgang te maken binnen het gemeenschappelijk of een individueel aangepast curriculum. Enkel wanneer de nodige aanpassingen disproportioneel zijn, kan
de school de inschrijving ontbinden nadat de leerling is ingeschreven in een andere
school en dit uiterlijk een maand na kennisgeving aan de ouders van de disproportionaliteit van de maatregelen. Wanneer een school de maatregelen wel proportioneel acht, hebben deze leerlingen recht op aanvullende financiering of subsidiëring.
Het M-Decreet heeft niet alleen aandacht voor de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen maar ook voor de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten. De besparingsmaatregelen bij het in voege treden van het decreet, waarbij de
toegezegde middelen voor inclusiebegeleiders voor de professionalisering van leerkrachten werden teruggeschroefd, bemoeilijken mogelijks dit professionaliseringsproces.
Een blijvend knelpunt om de grote stap naar inclusief onderwijs te zetten is het
behoud van de typologieën voor buitengewoon onderwijs in het M-Decreet. Via de
typologieën sluipt het medisch model weer binnen. Kinderen en jongeren met een
chronische aandoening worden gevat door de definitie van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Toch blijft de strenge indeling in typologieën, gebaseerd op
een classificerende diagnostiek voor hindernissen zorgen omdat leerlingen met een
chronische aandoening vaak niet door deze diagnostiek worden gevat. Om die
reden krijgen ze nog moeilijk toegang tot de ondersteuning vanuit het Geïntegreerd
Onderwijs (GON) waarbij leerkrachten of paramedici uit het buitengewoon onderwijs de leerling en de leerkracht ondersteunen in het gewoon onderwijs. De toegang
tot GON is immers nog in belangrijke mate gebaseerd op criteria van classificerende
diagnostiek.
Anderzijds zorgt de overheid ervoor dat wanneer kinderen en jongeren door hun
aandoening langere perioden niet naar school kunnen, de continuïteit van het
onderwijsproces kan worden gerealiseerd door tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs (SIO). Synchroon internetonderwijs zorgt er bovendien
voor dat het contact met de klasgenoten niet verbroken wordt. De school is verplicht ouders en leerlingen over deze mogelijkheden te informeren. Ook flexibele
leertrajecten met spreiding van vakken of differentiatie in onderwijsaanbod en evaluatie dragen bij tot het optimaliseren van schoolloopbanen.
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2.2.2. RECHTSPOSITIE VAN MINDERJARIGEN
Het M-Decreet beschrijft procesmatig de trajecten die voor kinderen en jongeren
met specifieke onderwijsbehoeften moeten worden gelopen en de verantwoordelijkheid hierin van de verschillende actoren. Hoewel deze procesmatige aanpak een
sterke betrokkenheid van leerlingen en ouders vraagt, is de regelgeving binnen het
basisonderwijs nog zeer terughoudend om leerlingen zelfstandig rechten toe te kennen. In het basisonderwijs wordt recht op toegang tot bijvoorbeeld persoonsgegevens door de ouders uitgeoefend. In het secundair onderwijs kunnen ook leerlingen
toegang krijgen tot hun persoonsgegevens.
Het decreet betreffende de rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp11 (verder Decreet Rechtspositie genoemd) kan een bron van inspiratie zijn om
binnen de onderwijscontext kinderen en jongeren meer rechten toe te kennen. Het
verankert de rechten vermeld in het Kinderrechtenverdrag, zoals inspraak, recht op
informatie, discretieplicht van de hulpverlener en recht op privacy. Het is van toepassing op alle kinderen en jongeren die beroep doen op de jeugdhulpverlening.
Ook in dit decreet staat het belang van de minderjarige voorop. Het decreet benadert kinderen en jongeren in de jeugdhulpverlening vanuit een emancipatorische
visie. Participatie van de cliënt staat centraal, met als doelstelling kinderen en jongeren te versterken en in staat te stellen zelf de uitdagingen die op hun pad komen
aan te pakken. Dit decreet kent alle kinderen en jongeren het recht toe om alle rechten binnen dit decreet zelfstandig uit te oefenen. Kinderen en jongeren moeten niet
aantonen dat zij bekwaam zijn om deze rechten zelfstandig uit te oefenen, behalve
voor drie rechten: (1) het recht om vrij in te stemmen met buitengerechtelijke jeugdhulp of die hulp te weigeren (art. 8), (2) het recht om niet tegen zijn wil van zijn
ouders gescheiden te worden (art. 13), en (3) het recht op toegang tot de persoonsgegevens in het dossier die hem betreffen (art. 22). Om deze drie rechten zelfstandig
te kunnen uitoefenen, moet de minderjarige bekwaam worden bevonden. Volgens
de memorie van toelichting en de commentaren bij de artikelen van het Decreet
Rechtspositie wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar aangenomen dat een minderjarige
bekwaam is. Wanneer een hulpverlener oordeelt dat een kind van 12 jaar of ouder
toch niet bekwaam is om een recht zelfstandig uit te oefenen, dan moet hij dit oordeel motiveren. De hulpverlener noteert in het dossier van de minderjarige de elementen waarop hij zich baseert om de bekwaamheid van deze minderjarige om een
bepaald recht uit te oefenen te weerleggen. Deze afweging gebeurt in dialoog met
de minderjarige en zijn ouders. Omgekeerd kan de hulpverlener oordelen dat een
minderjarige jonger dan 12 jaar toch bekwaam is om een recht zelfstandig uit te
oefenen. Deze rechten kunnen maar gerealiseerd worden wanneer de hulpverlener
de minderjarige nauw betrekt bij het hulpverleningstraject waardoor het kind beter
inzicht krijgt in en controle verwerft over het hulpverleningsproces. Deze benadering
is soms een moeilijke evenwichtsoefening, waarbij moet worden afgewogen of enerzijds de last van de verantwoordelijkheid voor de minderjarige niet te groot is, en
anderzijds de verantwoordelijkheid van ouders voldoende recht wordt gedaan.
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Decr.Vl.Parl. 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober
2004. Geraadpleegd op 28 februari 2016: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi.
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SLOTBESCHOUWINGEN
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening hebben recht op onderwijs in
de school van hun keuze. Ze ondervinden vaak barrières binnen de onderwijscontext
die het succesvolle verloop van hun schoolloopbaan hypothekeren. Nieuwe inzichten en modellen die handicap benaderen vanuit een afstemmingsprobleem van een
persoon met een beperking en zijn omgeving bieden handvatten om de participatie
van leerlingen met een chronische aandoeningen op school te optimaliseren.
Deze nieuwe benadering van handicap werd geïntegreerd in het Gehandicaptenverdrag en de Salamanca-verklaring, die een hefboom zijn geweest om het M-Decreet
en de regelgeving voor zieke kinderen in het onderwijs in Vlaanderen vorm te geven.
In dit artikel worden zowel opportuniteiten als barrières geschetst ten aanzien van
leerlingen met een chronische aandoening. Verdere opportuniteiten om beter antwoord te bieden op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze doelgroep liggen bij ontwikkeling van een onderwijsregelgeving die nog beter geënt is op het handicapcreatiemodel en die de zelfbeschikking van kinderen en jongeren in hun
schoolloopbaan nog verder versterkt.
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