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Inclusief onderwijs in België (Vlaanderen) 

Definitie: inclusief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen met speciale onderwijsbehoeften 

op een school voor gewoon onderwijs zitten met aanpassingen en extra ondersteuning. Een 

onderwijsbehoefte is een didactische of pedagogische behoefte van de leerling die een vlot 

leerproces van het kind in de weg staat. Een onderwijsbehoefte is een onderwijskundige 

vertaling van het psychologisch concept van leerbelemmeringen. Dit zijn vaardigheden waar 

de kinderen in mindere mate over beschikken. Dit levert problemen op voor hun ontwikkeling. 

 

Beleid en implementatie: Het beleid in Vlaanderen evolueert naar meer inclusie. Het nieuwe 

beleid (sinds 2009) gaat uit van de onderwijsbehoeften van de kinderen en niet van hun 

beperkingen. Het M-decreet dat door het Vlaams Parlement op 21 maart 2014 werd 

goedgekeurd, staat voor 'Maatregelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

(SEN)'. Het regelt de manier waarop het Vlaams onderwijssysteem omgaat met leerlingen die 

moeilijkheden ondervinden bij het volgen van de algemene lessen in een school voor gewoon 

onderwijs, door een handicap, een beperking of een stoornis. Het beveelt aan te investeren in 

een brede basiszorg en aangepaste maatregelen en redelijke aanpassingen te 

implementeren. Er zijn zes beleidsdoelen: eerst gewoon onderwijs, dan pas buitengewoon 

onderwijs; het recht op redelijke aanpassingen; het recht zich in te schrijven in een school voor 

gewoon onderwijs; nieuwe schooltypes voor buitengewoon onderwijs; nieuwe 

toelatingsvoorwaarden in scholen voor buitengewoon onderwijs; ondersteuning voor gewoon 

onderwijs. Specifieke pedagogische en administratieve maatregelen voorzien door het M-

decreet zien de 'visie op zorg' niet als een opvangnet, maar als een startpunt. Deze visie heeft 

zes principiële ideeën: een brede definitie van zorg, een bredere visie op zorg en differentiatie, 

een preventieve en remediërende component (de principes van het Universal Design for 

Learning), een gedeeld zorgbeleid gedragen door het schoolteam, met betrokkenheid van het 

kind en de ouders, een 'zorgcontinuüm' en geïntegreerde zorg. 

 

Teacher Education: De initiële lerarenopleiding duurt 3 jaar en is op bachelorniveau. 

Studenten kunnen zich in verschillende thema's specialiseren tijdens een banaba opleiding. 

Op VIVES krijgen ze tijdens 3 jaar bachelor een systematische inleiding op dit 

zorgcontinuümmodel en ervaren ze inclusie tijdens hun stage. De nood aan integratie van de 

zorg is het grootst in de opleiding voor leerkracht secundair onderwijs. VIVES biedt ook een 

banaba 'zorgverbreding en remediërend leren' en een banaba 'speciale onderwijsbehoeften' 

aan. Verschillende organisaties bieden hierrond nascholing en meer specifiek over de 

implementatie van het M-decreet. 

 

Behoeften en uitdagingen: Omdat het M-decreet nieuw is, vraagt de implementatie vorming 

in scholen en het organiseren van nascholing. Er blijven veel vragen over de verschillende 

niveaus van de betrokken scholen en organisaties. Het ministerie heeft een beperkt budget en 

daardoor vormt de implementatie van het M-decreet een uitdaging voor de scholen. Het is niet 

altijd evident om manieren te vinden om het zorgcontinuüm zonder extra budget te integreren. 

Het M-decreet wil meer inclusie stimuleren. Daarom moeten nieuwe leerkrachten en de 

maatschappij klaargestoomd worden om met diversiteit om te gaan. Er is een mindshift nodig. 


