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Inklusion i institutioner og skoler i Belgien (Flandern)  

Definition Inkluderende undervisning er undervisning, hvor børn med særlige behov deltager i en 
almindelig skole, hvor de får særlig støtte. Et undervisningsforløb tilrettelægges via et særligt didaktisk 
forløb, som støtter barnet til at få de nødvendige og særlige læringsprocesser i spil. For at tilgodese 
de undervisningsmæssige behov for disse børn, skal der ske en omskrivning af det almindelige 
undervisningsforløb til et særligt tilrettelagt undervisningsforløb ud fra et psykologisk perspektiv, med 
fokus på de færdigheder barnet mangler, og som giver barnet problemer i dets udvikling. 

 

Politik og implementering Politik i Flanderen udvikler sig mere henimod inklusion. I 2009 blev det 
besluttet at sætte fokus på barnets udvikling og ikke barnets handicap. M-dekretet, godkendt af det 
flamske parlament den 21. marts 2014, står for "Foranstaltninger for elever med særlige 
uddannelsesmæssige behov". Det beskæftiger sig med, hvordan det flamske uddannelsessystem 
arbejder med elever, der har svært ved at deltage i  timerne i en almindelig skole på grund af et 
handicap, en lidelse eller en anden udfordring. Det anbefaler, at investere i bred ‘baseline care’, og 
gennemføre passende foranstaltninger og rimelige adaptationer. Der er seks politiske målsætninger: 
Første specialskoletilbud, ret til at få adapteret undervisning hvis barnet har særlige behov, ret til 
indmelding i en almindelig skole, nye typer skoler til specialundervisning, nye adgangsbetingelser i 
skoler til specialundervisning, ret til støtte til almindelig uddannelse. Specifikke pædagogiske og 
administrative foranstaltninger, der er fastsat i M-dekretet, omfatter "vision om støtte" - ikke som et 
sikkerhedsnet, men som udgangspunkt. Denne vision har seks principielle ideer: En bred definition af 
støtte, en bredere vision om støtte og differentiering, en forebyggende og afhjælpende del (Universal 
Design for Learning principperne), en fælles omsorgspolitik ledet af et ‘skolehold’ med involvering af 
børn og unge og forældre, et "støtte kontinuum" og en inkluderende støtte. 

 
Læreruddannelse Uddannelsen til lærer varer 3 år og giver ret til en professionsbachelorgrad. 
Studerende kan specialisere sig i forskellige emner inden og efter bacheloruddannelse. I VIVES 
introduceres de i løbet af det 3-årige bachelorforløb systematisk til denne støtte-kontinuummodel 
og oplever hvordan der arbejdes med inklusion i praksis. Inklusion og støtte som tema, er mest i den 
”sekundære” læreruddannelse. VIVES tilbyder også en bachelor i 'støtte og afhjælpende lærer' og i 
'særlige uddannelsesmæssige behov'. Forskellige organisationer tilbyder efteruddannelse i 
forbindelse med dette emne og især om gennemførelsen af M-dekretet. 
 
Behov og udfordringer: Eftersom M-dekretet er helt nyt, er implementeringen på  skoler organiseret 
via kurser og oplæring i M-dekretet. Mange spørgsmål handler mest om de involverede skoler og 
organisationer og ikke om selv implementeringen. Ministeriet har et begrænset budget, og dette 
gør, at gennemførelsen af M-dekretet er udfordrende for skolerne. Måderne hvorpå man integrerer 
inklusion uden ekstra budget, er ikke altid tydelige. M-dekretet ønsker at stimulere mere inklusion, 
derfor skal vi forberede nye lærere og samfundet på måder, hvorpå de kan klare implementeringen 
ordentligt. Derfor er en ændret tænkning  nødvendig. 
 


