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Belçika’da (Flaman Bölgesi) Kapsayıcı 
Eğitim 

Tanım: Kapsayıcı eğitim özel gereksinimli çocukların düzenlemeler ve ek destek ile ana akım 

okullarında öğrenim görmesidir. Bir çocuk için eğitim gereksinimi iyi öğrenme süreçlerini 

kısıtlayan didaktik veya pedagojik ihtiyaçlar olarak gösterilebilir. Diğer eğitim gereksinimi ise 

öğrenme zorluklarının psikolojik karşılığına denk gelmektedir. Bunlar çocuğun sahip olmadığı 

ve gelişiminde problemler meydana getiren becerileridir.  

 

Politika ve Uygulama: Flaman Bölgesinde politika daha kapsayıcı bir yöne doğru 

evrilmektedir. Yeni politika (2009’dan beri) çocukların engellerinden değil eğitimsel 

ihtiyaçlarından başlamaktadır. Flaman Parlamentosu tarafından 21 Mart 2014 tarihinde kabul 

edilen M-Decree ‘özel eğitimsel ihtiyacı olan çocuklar için ölçümler” anlamına gelmektedir ve 

Flaman eğitim sisteminin ana akım okullarında bir engel, rahatsızlık veya sakatlık nedeniyle 

genel derslere katılmada zorluk yaşayan çocuklarla ilgili düzenlemeleri içermektedir. M-

Decree, uygun ölçümler ve makul adaptasyonlar uygulayarak geniş kapsamlı temel bir bakıma 

yatırım yapılmasını önermektedir. Altı temel politika hedefi vardır. Bunlar; öncelikle temel daha 

sonra özel gereksinime dayalı eğitim, makul adaptasyonlar ile ilgili hak, ana akım okullarına 

devam etme hakkı, özel eğitim için yeni tür okullar, özel eğitim okulları için yeni kabul koşulları, 

ana akım eğitim için destektir.  M-Decree tarafından öngörülen özgün pedagojik ve yönetimsel 

ölçümler ‘bakım vizyonunu’ bir güvenlik ağı şeklinde değil de bir başlangıç noktası olarak ele 

almaktadır. Bu vizyonun altı ilke fikri vardır. Bunlar; bakım için geniş çaplı bir tanım, bakım ve 

farklılaştırma için daha geniş bir vizyon, önleyici ve iyileştirici bir bileşen (Öğrenmenin Evrensel 

Tasarımı ile ilgili fikirler), çocuk ve ebeveynlerin de katılımıyla okul ekibi tarafından paylaşılan 

bir bakım politikası, bakımın devamlılığı ve bütünleştirilmiş bakım.   

 

Öğretmen Eğitimi: Lisans düzeyinde ilk öğretmen eğitimi 3 yıl sürmektedir. Öğrenciler lisans 

düzeyinde ve sonrası lisans döneminde farklı konularda uzmanlaşabilirler. VIVES’te lisans 

öğreniminin 3.yılında öğrenciler bakımın devamlılığı modeliyle sistematik olarak tanışmakta 

ve uygulamalar sırasında kapsayıcılığı deneyimlemektedir. Bütünleştirilmiş bakıma ihtiyaç ise 

ortaöğretim öğretmen eğitiminde daha çoktur. Ayrıca VIVES’te lisans sonrası lisans şeklinde 

‘bakım ve iyileştirme öğretmeni’ ve ‘özel eğitim ihtiyaçları’ programları yer almaktadır. Farklı 

organizasyonlar da -özellikle M-Decree’nin uygulanmasına yönelik olarak- bu konuyla ilgili 

hizmetiçi eğitimler sunmaktadır.  

 

İhtiyaçlar ve Zorluklar: M-Decree yeni bir düzenleme olduğu için uygulama aşaması, 

okulların bilgilendirilmesi ve hizmetiçi eğitimler organize etmeyi kapsamaktadır. Bu 

düzenlemeye katılan okulların ve organizasyonların farklı düzeyleri ile ilgili halen birçok soru 

yeralmaktadır. Hükümetin sahip olduğu kısıtlı bütçe M-Decree’nin uygulanmasını okullar için 

daha zor bir duruma getirmektedir. Ek bütçe olmadan bakımın devamlılığı modelini 

bütünleştirme yolları her zaman bulunamamaktadır. M-Decree daha kapsayıcı bir eğitime 

yönelmeyi istemekte bu yüzden de yeni öğretmenlerin ve toplumun, bu çeşitlilikle başa 

çıkabilecek biçimde hazırlanması gerektiği görüşündedir. Bu anlamda bir bakış açısı değişimi 

gerekli görülmektedir.   

 


