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Maatschappelijke opdracht onderwijs 
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Onderwijs vandaag 

 

• Exclusie 

• Fixed mindset 

• Niet emancipatorisch 

• Sanctionerend systeem 

• ‘Dead ends ‘ 

 

Maatschappelijke effecten van onderwijs vandaag 

 

 

• Hoge ongekwalificeerde uitstroom 

• Lage slaagcijfers in hoger onderwijs 
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Maatschappelijke effecten 

Het aantal leefloners neemt in België toe en loopt momenteel op tot 
gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Dat cijfer ligt ver boven het peil 
van 83.038 leefloners voor de economische en financiële crisis van 2008. Het 
recentste maandelijkse groeipercentage bedraagt 0,3 procent. Uitschieter 
vormt de categorie van leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar. Hun aantal 
groeit met 2 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de federale 
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie heeft 
bekendgemaakt. 
"Vandaag is één derde van de leefloners jonger dan 25 jaar", zegt Julien Van 
Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. Dat is te wijten 
aan het feit dat er door de crisis weinig jobs zijn voor mensen zonder enige 
ervaring en dat er veel jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma. 
 
1 kind op 10 in Vlaanderen leeft onder de armoedegrens 
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Evolutie naar 

• Growth mind set 

• Inclusie 

• Ontwikkelingsgericht 

• Leerpotentieel 

• Geen ‘dead ends’  

 

 

Gewenste maatschappelijke effecten van onderwijs 

 

• Burgers die eigen keuzes kunnen maken 

• Burgers die eigen levensproject realiseren 

• Burgers die volwaardig kunnen participeren in maatschappij 
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Historiek 

• 1994: The Salamanca-statement 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF 
• 1998: Advies over inclusief onderwijs – VLOR 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/AR0707199
8.pdf 

• 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap 

http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-
onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/verdrag.pdf 

• 2008: Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2008-
09-23&numac=2008203387 

• Protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in 
België. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl 
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Historiek 

• 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag 
• 2002-2009: verschillende pogingen – geen decreet: 

• Maatwerk in samenspraak 

http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-
onderwijsbehoeften/leerzorg/documenten/archief/maat
werk.htm 

• Leerzorg 

http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-
onderwijsbehoeften/leerzorg/documenten/ 

• 2010-2011: Resonantiegroepen: geen draagvlak voor leerzorg 
• 2012-2013: DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-
2014/g2290-1.pdf 
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Cijfers: is niets doen een optie ? 
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Type 1 
30% 

Type 2 
17% 

Type 3 
9% 

Type 4 
6% 

Type 6 
0% 

Type 7 
5% 

Type 8 
33% 

Aandeel leerlingen buitengewoon 
basisonderwijs per type 

Type 1 
45% 

Type 2 
27% 

Type 3 
12% 

Type 4 
10% 

Type 6 
1% 

Type 7 
5% 

Aandeel leerlingen 
buitengewoon secundair 

onderwijs per type  

Cijfers: is niets doen een optie ? 

Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504 
 => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking  of 
leerstoornis 
Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177 
 => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale 
 beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuO) 
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Buitengewoon onderwijs 

Leerling in BuO = 4,47% 

Leerlingen in GON = 0,81% 

GON in 2800 scholen 

 

Kostprijs per leerling (2012) 

Gewoon BaO: 5.030 euro 

BuBaO: 15.891 euro 

Gewoon SO: 8.589 euro 

BuSO:  19.460 euro 
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Voor wie? 

• Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 

Langdurige en belangrijke participatiebehoeften, door 
samenspel van: 

• één of meer functiebeperkingen 

• beperkingen bij uitvoer activiteiten 

• persoonlijke en externe factoren 

 

= Bio- psycho- sociaal model van handicap 

• Wegwerken van leerbarrières 
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Waarom? 

VN verdrag voor personen met een handicap: 
 
 recht op inschrijving in school naar keuze 
 redelijke aanpassingen (niet disproportioneel) 
 
Shift in denken: 
 
 van          wat is er met deze leerling aan de hand ? 
 naar         wat heeft deze leerling nodig?  
 
 van diagnose naar onderwijsbehoeften 
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Van toepassing op het gewoon en buitengewoon 
onderwijs 
 
Gewoon onderwijs 

• Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften 

•  binnen het gemeenschappelijk curriculum 

•  redelijke (niet disproportionele) aanpassingen moeten 

•  (= STICORDI) 

•  GON  

  

• Handelingsgericht werken binnen het zorgcontinuüm 

• Samenwerking met CLB 
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Van toepassing op het gewoon en buitengewoon 
onderwijs 

Buitengewoon onderwijs 

  

Na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm  

• wanneer aanpassingen onvoldoende of disproportioneel 
zijn 

• nood aan individueel curriculum en individueel 
handelingsplan 

• rekening houdend met de aanpassingen die reeds gebeurd 
zijn in het gewoon onderwijs 
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M- Decreet 
M- Decreet - concept 
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Overzicht typologie BuO 

• Basisaanbod  

• Type 2: Verstandelijke beperking   

• Type 3: Emotionele - of gedragsstoornis 

• Type 4: Motorische beperking 

• Type 5: Ziekenhuis, residentiële setting of preventorium 

• Type 6: Visuele beperking 

• Type 7: Auditieve beperkring of spraak- of taalstoornis 

• Type 9: Autismespectrumstoornis 
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Opleidingsvorm 1 (OV1) 

Doelen 

 

Maatschappelijk functioneren en participeren omgeving 
ondersteuning 

Arbeidsdeelname in omgeving met ondersteuning 
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Opleidingsvorm 2 (OV2) 

Doelen 

Maatschappelijk functioneren en participeren omgeving 
ondersteuning 

Tewerkstelling in omgeving met ondersteuning 
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Opleidingsvorm 3 (OV3) 

Doelen 

Maatschappelijk functioneren en participeren  

Tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu 
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Opleidingsvorm 4 (OV4) 

• Maatschappelijk functioneren en participeren omgeving met al 
dan niet ondersteuning 

• Aanvatten vervolgonderwijs 

• Tewerkstelling gewone arbeidsmilieu al dan niet met 
ondersteuning 

• Oprichting school met enkel OV4 kan, mits 
samenwerkingsovereenkomst met tenminste één school voor 
gewoon voltijds secundair onderwijs met een breed 
studieaanbod 

 

22 



Overzicht opleidingsvormen BuSO 
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Opleidingsvorm 2 
     
Type 2: Jongeren met een verstandelijke beperking 

en die voldoen aan volgende criteria: 

• IQ ≤ 60 

• Significante beperkingen in het sociaal aanpassingsgedrag 

• Functioneringsproblemen zijn ontstaan vόόr 18 jaar 

• Besluit “verstandelijke beperking” na een periode van 
procesdiagnostiek 
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Opleidingsvorm 2 

Type 3: Emotionele of gedragsstoornis 

Geen verstandelijke beperking 

Diagnose: multidisciplinair team, inbegrip psychiatrisch onderzoek 

Stoornissen: 

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

Gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’ 

Een angst- en stemmingsstoornis 
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Opleidingsvorm 2 

Type 4: Motorische beperking 

• Motorische beperking  

• Specifieke medische diagnostiek 

• Uitval in neuromusculoskeletale en beweginggerelateerde 
functies: 

a) de functies van gewrichten en beenderen; 

b) de spierfuncties 

c) de bewegingsfuncties 

d) problematiek met weerslag op het beweginggerelateerde 
functioneren (niet a, b, c) 
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Opleidingsvorm 2 

Type 6: Visuele beperking 

 

Gezichtsstoornis op basis van specifieke oogheelkundige 
diagnostiek 
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Opleidingsvorm 2 

Type 7: auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis 

 

• Audiologisch onderzoek op basis van een audiologisch 
onderzoek door een neus-keel-en-oor-arts 

• Kinderafasie 

• Ontwikkelingsdysfasie  
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Opleidingsvorm 2 

Type 9: Autismespectrumstoornis 

• Geen verstandelijke beperking  

• Diagnose: multidisciplinair team met inbegrip psychiatrisch 
onderzoek 

• Stoornissen 

 a) de autistische stoornis; 

 b) pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders- 
                  omschreven 

 

 

29 



Vragen? 
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