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GIDS VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

VOORWOORD
KOOGO is de koepel voor ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs. Eén van onze
doelstellingen is om ouders zo goed mogelijk te informeren. Dit e-book probeert je zo goed mogelijk te
informeren over het M-decreet en over wat hierin belangrijk is. Meer informatie over andere doelstellingen van
KOOGO en uitleg over onze werking vind je, samen met een heleboel andere interessante info, terug op
onze website www.koogo.be.
Volgend jaar zal het tweede deel van onze “Gids voor ouders van kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften” verschijnen. Met dat e-book willen we alle ouders op weg helpen om voor hun kinderen
de beste onderwijsoplossing te vinden. We proberen antwoorden te geven op de meest uiteenlopende vragen
die ouders hebben met betrekking tot inclusief onderwijs, (buiten)gewoon onderwijs, het M-decreet, GON en
ION. Wil je dit e-book niet missen? Schrijf je dan alvast in voor onze nieuwsflits!
We hebben gekozen voor een digitale versie van dit boek. Op deze manier kunnen we de informatie up-todate houden. We geven ook de mogelijkheid om via “Ik heb een vraag” rechtstreeks vragen te stellen over
deze materie.
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M-decreet

DOSSIER M
Het M-decreet
Het M-decreet is een wettelijk kader waarin vastgelegd is hoe scholen om moeten gaan met leerlingen met
een beperking, een handicap of een stoornis.
Het M-decreet probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen om naar een gewone
school te gaan.
In het hoofdstuk “curriculum” vind je meer informatie over welke keuzes je kan maken voor je kind.
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DOSSIER M
Waarom M?
De M in M-decreet staat voor “Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”. Deze
maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer inclusie is in het onderwijs.
In vele brochures zal je nog tal van andere M-woorden vinden om het M-decreet kracht bij te zetten. Enkele
voorbeelden: Mindshift, Mogelijkheden, Middelen, Methodes…

Wat is INCLUSIE?
Inclusie in onderwijs vertrekt vanuit gelijke onderwijskansen voor iedereen, ook voor leerlingen met minder
mogelijkheden. In het gewone onderwijs kinderen met een beperking opnemen en zorgen dat ze dezelfde
kansen krijgen, is dus inclusie.

INCLUSIEF onderwijs volgens UNIA
We spreken van inclusief onderwijs wanneer gewone scholen hun infrastructuur, hun methodes en
lesmateriaal en hun personeelsbeleid op alle leerlingen richten, ongeacht hun kenmerken: leerlingen
met een handicap, maar ook anderstalige nieuwkomers of leerlingen uit gezinnen die het wat
moeilijker hebben. “Met een handicap naar de school van je keuze.” www.unia.be
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DOSSIER M
Het basisprincipe van het M-decreet
Het basisprincipe van het M-decreet is dat scholen zich zo goed mogelijk aanpassen aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Zo krijgen ook zij de kans om zich te ontwikkelen in een gewone school. Niet
de leerling moet zich aanpassen, maar de school.
Voor ouders betekent dit dat een school de inschrijving van hun kind met een beperking niet meer mag
weigeren. Je hebt het recht om je kind in de school van je keuze in te schrijven. Als je kind een verslag voor
het buitengewoon onderwijs heeft, gebeurt de inschrijving onder ontbindende voorwaarden.
Jullie hebben het recht om aan de school te vragen om voor jouw kind noodzakelijke aanpassingen te doen.
Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat je kind zo goed mogelijk kan deelnemen aan het gewone
onderwijs en dezelfde kansen krijgt als andere leerlingen.
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DOSSIER M
Het basisprincipe van het M-decreet
Niet alleen ouders, maar ook je kind, het CLB en de school kunnen aanpassingen voorstellen.
Niet al de aanpassingen die je vraagt zullen mogelijk zijn voor een school. Samen met de school en het CLB
kan je zoeken naar mogelijkheden waar iedereen zich in kan vinden. De school zal iedereen samen roepen
om hierover te overleggen. Samen kan er gezocht worden naar “redelijke aanpassingen”.
Sommige noodzakelijke aanpassingen kan een school niet bieden. De school is enkel verplicht om “redelijke
aanpassingen” te doen. Zijn de aanpassingen voor de school onredelijk, dan mag de school jouw kind
weigeren. De inschrijving wordt dan ontbonden. Wat redelijke aanpassingen zijn vind je terug op pagina 1316.
Je hebt recht op een attest, wanneer een school weigert je kind in te schrijven. Hierin motiveert de school
waarom het voor hen onmogelijk is om in te schrijven. De school moet deze weigering ook doorgeven aan het
Lokaal overlegplatform (LOP) of aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).
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INSCHRIJVING
Het recht op inschrijving
Je hebt het recht om je kind in te schrijven in een school voor gewoon onderwijs. Als je kind een verslag voor
buitengewoon onderwijs van het CLB heeft, dan schrijft de school in onder “ontbindende voorwaarden”. Wat
ontbindende voorwaarden zijn vind je terug op de volgende pagina.

Recht op inschrijving volgens UNIA
Leerlingen met een handicap die dankzij redelijke aanpassingen het gemeenschappelijk curriculum
kunnen volgen, hebben het recht om zich in te schrijven in een school voor gewoon onderwijs.
Scholen zijn verplicht om voor die leerlingen redelijke aanpassingen te doen.
Het inschrijvingsrecht geldt ook voor leerlingen die van het CLB een verslag hebben gekregen dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Voor hen gebeurt de inschrijving onder ‘ontbindende
voorwaarde’. “Met een handicap naar de school van je keuze.” www.unia.be
11

INSCHRIJVING
Ontbindende voorwaarden?
Een inschrijving onder ontbindende voorwaarden wil zeggen dat de school de inschrijving ongedaan kan
maken. Dit kan niet zomaar. Eerst moet de school samen met jullie (de ouders en eventueel de leerling zelf)
en het CLB kijken welke aanpassingen er nodig zijn voor je kind. Als deze aanpassingen redelijk zijn,
engageert de school zich om deze aanpassingen te doen en wordt je kind definitief ingeschreven.
Als de nodige aanpassingen niet redelijk zijn, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. De school geeft dan
wel een attest aan de ouders. Op dit attest staat waarom de school de leerling niet kan inschrijven.

“Ontbindende voorwaarden” volgens UNIA
Als een leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven wordt, moet de school met de ouders,
de klassenraad en het CLB een overleg organiseren. Tijdens dit overleg bespreken ze of de leerling
met bepaalde redelijke aanpassingen het gemeenschappelijk curriculum kan volgen. Zo ja, dan
wordt de leerling definitief ingeschreven. Zo niet, dan wordt de inschrijving ongedaan gemaakt.
“Met een handicap naar de school van je keuze.” www.unia.be
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INSCHRIJVING
Wat zijn redelijke aanpassingen?
Een aanpassing die een kind of jongere nodig heeft om te kunnen functioneren in de school. Door het gebruik
van deze aanpassing ondervindt de leerling geen of minder hinder van zijn beperking.
Bij iedere vraag naar aanpassingen moet een school een aantal punten (criteria) onderzoeken. De school
beslist aan de hand van dit onderzoek of de gevraagde aanpassingen redelijk zijn. We bespreken deze
criteria op de volgende pagina’s.

“Redelijke aanpassingen” volgens Unia
Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect neutraliseert van de onaangepaste
(school)omgeving waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt.
Redelijke aanpassingen zijn altijd afgestemd op de specifieke en individuele ondersteuningsbehoeften van de
leerling met een handicap. Ze kunnen uiteenlopende vormen aannemen: aanpassingen aan de school- en
klasomgeving, aanpassingen aan wat de leerkracht doet in de klas, of aanpassingen ter ondersteuning van
de leerling. Soms heeft één leerling meerdere aanpassingen nodig. “Met een handicap naar de school van

je keuze.” www.unia.be
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INSCHRIJVING
Criteria die een school onderzoekt om te bepalen of aanpassingen redelijk zijn
1: De kostprijs
2: De gebruiksfrequentie en de gebruiksduur
3: De impact op de organisatie
4: De impact op de omgeving en de andere leerlingen
5: Het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven
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INSCHRIJVING
1: De kostprijs
Een school kan beslissen dat een aanpassing onredelijk is als ze te duur is. Sommige scholen hebben meer
geld dan andere scholen. Dezelfde aanpassing kan dus voor de ene school redelijk zijn en voor de andere
niet.
Enkel het deel dat de school zelf betaalt, telt mee. Scholen zullen aanpassingen die (gedeeltelijk)
terugbetaald worden door de overheid sneller redelijk vinden.

2: De gebruiksfrequentie en de gebruiksduur
Als je een aanpassing langer of vaker kan gebruiken, is ze duurzamer. Een duurzame aanpassing is sneller
redelijk dan een niet zo duurzame aanpassing. Een dure aanpassing, die van de eerste kleuterklas tot het
zesde leerjaar gebruikt kan worden, zal een school sneller redelijk vinden dan een even dure aanpassing die
slechts één schooljaar gebruikt kan worden.
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INSCHRIJVING
3: De impact op de organisatie
Sommige aanpassingen zullen een serieuze impact hebben op de klas- of schoolorganisatie. Als de
organisatie overmatig belast wordt door de aanpassing, dan is de aanpassing niet redelijk en kan ze
geweigerd worden.

4: De impact op de omgeving en de andere leerlingen
De impact op de leerlingen en de omgeving moet zo klein mogelijk gehouden worden. Is de impact voor de
andere leerlingen te groot, dan is de aanpassing niet redelijk en kan ze geweigerd worden.

5: Ontbreken van gelijkwaardige alternatieven
Een aanpassing is sneller redelijk als er geen gelijkwaardige alternatieven bestaan. Bestaan die wel, dan mag
de school kiezen voor het alternatief wat het minst ingrijpend is voor de school zelf.
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INSCHRIJVING
Wat als de aanpassingen niet redelijk zijn?
Op basis van de voorgaande punten bepaalt de school of de nodige aanpassingen redelijk zijn.
Als de aanpassingen niet redelijk zijn gaat de inschrijving niet door. Je kan je kind dan inschrijven in een buitengewone
school. Anderzijds kan je ook proberen om je kind in een andere gewone school in te schrijven, voor wie de redelijke
aanpassingen wel haalbaar zijn.
Dat laatste willen we aanraden als je vrij zeker weet dat de school waar je nu wil inschrijven een breder draagvlak heeft
dan de school die de aanpassingen onredelijk vond.
Het kan ook dat de reden om de aanpassingen als onredelijk te bestempelen, schooleigen zijn. (bv een oud
schoolgebouw met smalle trappen waardoor een traplift praktisch niet te plaatsen is, een school die financieel zeer
beperkte mogelijkheden heeft, ...)

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) kan je helpen om een school in de buurt te vinden die je kind wel kan inschrijven.
Wat je moet doen als je denkt dat een school je kind ten onrechte weigert, vind je terug op de volgende pagina.
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INSCHRIJVING
Wat kan je als ouder doen als je niet akkoord bent met de beslissing van de school?
Je kan dan als ouder contact opnemen met het Lokaal Overlegplatform (LOP). Zij zijn normaal gezien al op
de hoogte van de weigering. Een school binnenn een LOP gebied, is verplicht om iedere weigering te melden
aan het LOP. Als je wil kan het LOP bemiddelen tussen de ouders en de school om tot een zo goed mogelijke
oplossing te komen. Het LOP kan je ook helpen bij het vinden van een andere school in je buurt.

De school kan je de contactgegevens van het LOP bezorgen. Doe je dat liever niet via de school, dan kan het
via “Ik heb een vraag“ op de KOOGO website. Vermeld duidelijk over welke school het gaat.
Als de school zich buiten een LOP gebied bevindt, dan moet ze de weigering melden bij het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi). Een provinciale bemiddelingscel zal dan bemiddelen.
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INSCHRIJVING
Wat als een bemiddeling niet voldoende is?
Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten door een brief of e-mail te
sturen. Geef aan dat de school weigert je kind in te schrijven. Vermeld ook duidelijk de naam van je kind, je
eigen naam en adres en de naam van de school die je kind weigert in te schrijven. Je kan ook gebruik maken
van het formulier wat je kan downloaden.
De brief of het ingevulde formulier kan je mailen naar: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Liever met de post? Stuur dan een ondertekende brief of formulier naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
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INSCHRIJVING
Wat als een bemiddeling niet voldoende is?
Je kan ook een klacht indienen bij het kinderrechtencommissariaat, via het gratis telefoonnummer:
0800/20808 of via dewebsite www.kinderrechtencommissariaat.be. Je kan klikken op “contacteer de
klachtenlijn”. Je vindt hier ook andere contactgegevens.
Het kinderrechtencommissariaat luistert naar je klacht, onderzoekt wat het probleem juist is en of de rechten
van het kind geschonden worden. Dan kijken ze of ze kunnen bemiddelen.
Zijn er veel klachten zoals die van jou, dan zal het kinderrechtencommissariaat dit ook aankaarten bij de
overheid.
Ook bij Unia kan je terecht als je denkt dat je kind gediscrimineerd wordt. Je kan dit gewoon melden, dan
komt er geen tussenkomst. Wil je wel een tussenkomst, kunnen ook zij je helpen om samen met de school tot
een oplossing te komen. Unia kan je bereiken via de website www.unia.be of via het gratis telefoonnummer
0800/ 12 800.
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CURRICULUM
Wat is een curriculum?
Bijna ieder kind in het gewoon onderwijs volgt een algemeen curriculum. Dit wilt zeggen dat al de kinderen die
een bepaalde richting volgen bij het afstuderen hetzelfde moeten kennen en kunnen. Dat noemt men de
ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) of de eindtermen. Kunnen ze de eindtermen behalen, dan krijgen ze
hier een bewijs van. Dat is een getuigschrift of diploma van de richting die ze met succes afgerond hebben.
Ook voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is het mogelijk om dit gemeenschappelijk curriculum te
volgen, eventueel met redelijke aanpassingen.
Niet voor alle kinderen is het algemeen curriculum haalbaar. Voor hen werkt het CLB, samen met de school
en de ouders een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) uit. Deze kinderen kunnen dit IAC volgen in een
gewone school of een school voor buitengewoon onderwijs.
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Krijgt mijn kind dan geen diploma?
Als je kind het gewone curriculum kan volgen en hiervoor ook slaagt, behaalt hij hetzelfde getuigschrift of
diploma als de andere leerlingen. Ook als je kind gebruik maakt van redelijke aanpassingen.
Het is ook mogelijk om met een individueel aangepast curriculum (IAC) een gelijkwaardig getuigschrift of
diploma te behalen. Dit kan als het gemeenschappelijk curriculum aangepast wordt, maar toch gelijkwaardig
blijft. Bepaalde vakken worden dan vervangen door andere gelijkwaardige vakken.
Heeft je kind een IAC, dat niet als gelijkwaardig beschouwd wordt, dan ontvangt hij een getuigschrift
verworven bekwaamheden. Hierop staat welke onderdelen van het curriculum je kind wel behaald heeft.
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Mijn kind heeft een “verslag” van het CLB gekregen, wat nu?
Als je kind een verslag heeft gekregen van het CLB wil dit zeggen dat hij of zij het algemene curriculum niet
kan volgen. Je hebt dan twee mogelijkheden:
1. Je kan je kind inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs waar je kind een aangepast
curriculum volgt. Het CLB kan je helpen om de juiste school te vinden. Je kiest zelf een school voor
buitengewoon onderwijs.
2. Je kan je kind inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarden). Je overlegt dan samen
met de school en het CLB wat jouw kind nodig heeft om les te volgen in deze school. De school organiseert
dit overleg. De aanpassingen die nodig zijn worden besproken. Er worden afspraken gemaakt. Als de
gevraagde aanpassingen redelijk zijn, wordt je kind definitief ingeschreven.
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Mijn kind heeft een “gemotiveerd verslag” van het CLB gekregen, wat nu?
Als je kind een gemotiveerd verslag heeft gekregen van het CLB wil dit zeggen dat je kind recht heeft op
GON-begeleiding in het gewoon onderwijs. Deze GON-begeleiding dient om jouw kind te helpen om het
gewone curriculum te volgen. Deze begeleiding ondersteunt ook de leerkracht van je kind. De leerkracht
zoekt samen met de GON-begeleiding naar mogelijke aanpassingen in zijn of haar lesgeven. Door zijn
aanpak bij te sturen kan de leerkracht jouw kind onderwijs op maat bieden, ook als de GON-begeleider er niet
is.

Wat betekent GON eigenlijk?
GON is Geïntegreerd Onderwijs. Een GON-begeleider is een leerkracht of paramedisch personeel van een
buitengewone school.
Er zijn bepaalde voorwaarden om GON-begeleiding te kunnen krijgen. Enkel kinderen met een
multidisciplinaire diagnose of die kinderen die al minstens 9 maanden buitengewoon onderwijs gevolgd
hebben kunnen GON krijgen.
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Mijn kind heeft GEEN (gemotiveerd) verslag van het CLB gekregen. Ik denk dat mijn kind wel
aanpassingen nodig heeft. Wat nu?
In het M-decreet staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs op maat. Alle kinderen worden door de leerkracht als
individuen gezien. De leerkracht zal dus ook voor jouw kind kijken wat hij of zij nodig heeft om zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Dat doet de leerkracht voor alle kinderen van de klas. Als het nodig is, kan de leerkracht hulp vragen aan
het zorgteam van de school. Deze “basiszorg” is voor alle leerlingen.
Sommige leerlingen hebben niet genoeg aan deze basiszorg. Voor hen is er in iedere school “verhoogde zorg”
voorzien. Een zorgleerkracht of een leerlingenbegeleider kan deze extra ondersteuning bieden. Dit kan in de klas of
buiten de klas. Soms kan de zorgleerkracht de klas overnemen zodat de klasleerkracht extra tijd krijgt om bepaalde
leerlingen extra ondersteuning te bieden. Voor deze verhoogde zorg heeft je kind GEEN diagnose nodig.
Is deze verhoogde zorg nog niet voldoende, dan wordt het CLB ingeschakeld. Zij gaan je kind verder onderzoeken en
begeleiden. Als het nodig is zal het CLB uiteindelijk een (gemotiveerd) verslag schrijven.

In iedere fase mag je als ouder uitleg vragen. Als je denkt dat jouw kind niet de juiste begeleiding krijgt, kan je daar best
over praten. Vraag een gesprek met de (zorg)leerkracht of het CLB. Vertel je eigen zorgen en luister ook goed wat de
leerkracht te vertellen heeft. Een goed overleg biedt de meeste kans op het best aangepaste onderwijs voor je kind.
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Mijn kind is definitief ingeschreven. Ben ik nu zeker dat mijn kind de hele
schoolloopbaan in het gewoon onderwijs kan blijven?
Als je kind ouder wordt, is het mogelijk dat zijn of haar behoeften veranderen. Dit kan omdat de beperking van
je kind ernstiger wordt, maar ook omdat de situatie in de school verandert. Een kleuterklas vraagt andere
aanpassingen dan een klas in het lager onderwijs of een klas in het middelbaar. Het kan zijn dat je kind op
een gegeven moment toch een verslag van het CLB krijgt (of dat het bestaande verslag aangepast wordt).
De school moet dan een overleg organiseren met de ouders en het CLB. Samen kijken jullie dan welke
aanpassingen er nodig zijn voor je kind. Er wordt ook gekeken of je kind het gewone curriculum kan volgen of
dat er een individueel aangepast curriculum nodig is. De school kijkt of de nodige aanpassingen redelijk zijn.
Als dat zo is, kan je kind ingeschreven blijven. Zijn de aanpassingen niet redelijk, dan kan de school de
inschrijving alsnog ontbinden. Je kan je kind dan inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.
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Welke aanpassingen zouden mijn kind kunnen helpen?
De aanpassingen kunnen van heel uiteenlopende aard zijn. Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

De leerling krijgt extra uitleg over de leerstof.
De leerling moet minder leerstof kennen.
De leerling krijgt in plaats van Frans gebarentaal.
De leerkracht geeft op een andere manier les.
Er wordt voorleessoftware gebruikt.
De leerling mag een rekenmachine gebruiken.
De leerling mag speciale hulpmiddelen gebruiken (de Vlaamse Overheid betaalt deze terug of stelt
ze ter beschikking).
• De klas wordt anders ingericht zodat er minder prikkels zijn voor de leerling.
• Er wordt een hellend vlak geïnstalleerd zodat de school rolstoeltoegankelijk wordt.
• ...
Ouders weten vaak goed wat hun kind kan helpen. Als je met de school en het CLB overlegt, is het belangrijk
om dit ook te zeggen. De school kan hierdoor jouw kind makkelijker helpen. Omgekeerd kan de leerkracht
soms ook goede tips geven als er zich thuis problemen voor doen.
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Extra Info
Hulpmiddelen voor de school
Hier vind je een beknopte uitleg over de referentiekaders waar scholen mee werken.

Nuttige links en documentatie
Hier vind je allerlei interessante links en brochures over het M-decreet.

Bibliografie
Hier vind je al de publicaties die gebruikt zijn om deze brochure tot stand te brengen.
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Hulpmiddelen voor de school
Het zorgcontinuüm
De bedoeling van het werken met een zorgcontinuüm is ervoor te zorgen dat de school de mogelijkheid heeft
om leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben een aangepaste begeleiding te kunnen geven. Dit
zonder dat er eerst een diagnose of attest nodig is. Het zorgcontinuüm is een hulpmiddel waardoor
leerkrachten een aanpak op maat kunnen uitwerken. Het is nooit de bedoeling om leerlingen onder te
verdelen in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm. Het is immers perfect mogelijk dat een leerling
zorg krijgt uit verschillende fases van het continuüm.

Handelingsgericht werken
Het handelingsgericht werken is een methodiek om zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. Onderwijs op
maat van ieder kind. Het is niet meer belangrijk om voor alle kinderen hetzelfde te doen. Het is wel belangrijk
om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om zo veel mogelijk te groeien en te ontwikkelen.
Meer weten hierover? In de brochure van Sprankel. vind je meer uitleg hierover.
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Links en documentatie
Steunpunt voor Inclusie
Deze organisatie probeert ouders te ondersteunen in hun inclusie-trajact. Je kan bij hen terecht voor
informatie. Ze coachen en begeleiden ouders van een kind met specifieke onderwijsbehoeften die kiezen voor
inclusie, maar ook de leerlingen zelf. Verder bemiddelen ze ook tussen ouders, school en CLB.
www.oudersvoorinclusie.be

Inclusie Vlaanderen
Inclusie Vlaanderen wil voor personen met een verstandelijke beperking een zo inclusief mogelijk leven, met
ondersteuning waar nodig. Ze waken er over dat er ondersteuning is of komt. Ze helpen met het zoeken naar
de juiste ondersteuning. Ze proberen er voor te zorgen dat het kind, de jongere of de volwassene met de
verstandelijke beperking zelf kan kiezen bij welke ondersteuning hij of zij zich het beste voelt.
www.inclusievlaanderen.be
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Links en documentatie
Kansen in het M-decreet
Dit is een overzichtelijke brochure over het M-decreet. Er staat heel wat praktische informatie in voor ouders
en leerkrachten. Deze brochure is samengesteld door OKLO (Ouders van normaal en hoogbegaafde
Kinderen met specifieke Leer- en of Ontwikkelingsproblematieken).
www.sprankel.be

Met een handicap naar de school van je keuze
Redelijke aanpassingen in het onderwijs
In deze brochure geeft UNIA meer uitleg over inclusief onderwijs, inschrijvingsrecht en redelijke
aanpassingen.
Deze brochure is ook gratis verkrijgbaar in een makkelijk leesbare versie zonder moeilijke woorden. Wil je
deze versie kies dan de easy-to-read versie.
www.unia.be
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Links en documentatie
Leren met een beperking
Op deze site vind je informatie van de Vlaamse overheid over leerlingbegeleiding, leren met een beperking,
langdurige of chronische ziekte en hoogbegaafde leerlingen.
www.onderwijs.vlaanderen.be (klikken op “ouders” en dan op “ondersteuning en begeleiding”)

Wegwijs in het inclusief onderwijs
In deze brochure legt “Ouders voor Inclusie” uit wat ouders zelf kunnen doen.
Momenteel zijn ze de brochure aan het herwerken en is deze tijdelijk niet verkrijgbaar.
www.oudersvoorinclusie.be

Kinderrechtencommissariaat
Hier kan je info vinden over kinderrechten. Bovenaan de site vind je ook een link naar de klachtenlijn. Als je
vindt dat je kind onterecht geweigerd wordt in een school, kan je hier een klacht indienen.
www.kinderrechtencommissariaat.be
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Links en documentatie
Luisterpuntbibliotheek
Via deze site kan je gratis luisterboeken of braille boeken uitlenen.
www.luisterpuntbibliotheek.be

Proef op de Som: studeren met dyscalculie
Op deze site kan je een documentaire bekijken over de wereld van jongeren met dyscalculie. Er is ook een
boek en een educatief pakket te bestellen.
www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie

ADIbib
Op deze site vind je schoolboeken die digitaal gemaakt zijn. Kinderen met ernstige lees- of schrijfbeperkingen
kunnen deze boeken gebruiken. Op de site vind je ook instructievideo’s over de verschillende
softwareprogramma’s.
www.adibib.be
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Links en documentatie
Onderwijs Vlaanderen
Op deze site vind je de officiële uitleg over het M-decreet..
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-M-decreet
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Links en documentatie
Heb je zelf een goede tip?
Kan je ons helpen om dit e-book nog interessanter te maken voor andere ouders?
Je mag ons altijd linken en interessante informatie doorsturen. Wij screenen deze info en plaatsen ze daarna
eventueel in deze brochure.
Neem contact met ons op via hannelore.lambrighs@ovsg.be of het contactformulier op onze website.

KOOGO
Op deze site vind je allerlei informatie voor ouders en ouderverenigingen.
www.koogo.be
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